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స్వాగత్ం!
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పిల్లిల్ను కల్వటం, వాళ్ళలితో తెల్ుగులో కథల్ు  రయంచటం, బొమమాల్ు 
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ఇంటర్నట్లో  పెటటిటంతోప్టు,  కొనిన   పరత్ుల్ు  అచుచ వేయటం  మాక్   ఇష్టిం. 

అందరి  మేల్ూ  కరి  చేస్   ఈ పనిలో  మీరూ ప్ల్ుపంచుకం డి.  పిల్లిల్  కథల్ 
పరపంచానిక్   స్వాగత్ం !
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అక్షర కూరుప: కొత్తపల్లి
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చ ల్  చొ క్ క  
ఓసారి ఏమంైదంట, గంగరాజుకి  బాగ్ చల్ పుటిటింద్.  చల్క్లం కద, అందుకని. అయతే వాడి 
దగగిర చల్చొక్క లేదు.  పాపం వాళ్ళమమ ఒకకతేత ఎంత్కని కషటిపడత్ుంద్? అందుకని వాడ త్న 
చల్ గురించి  ఆమకి చెపపనేలేదు-  అటాలినే ఓరుచుకునానేడ. 

అయతే  ఆరోజు  బడికి  రతానేలవారి  అబాబాయ  భూపతి  గొపప  చల్చొక్క  ఒకటి  వేస్ుకొని  
వచ్చుడ.లావుగ్,  మత్తగ్,  చకకగ్  మరిసిపోత్ూ-  భలే  ఉందద్.   దనినే  చూసినవాళ్లిందరికీ 
ఎండపొదుదనకూడా చల్ పుటిటింద్, ఆరోజున. 

"ఒరే, ఒకకసారి వేస్ుకోనియయరా!" అని వాడిని అడకుకనానేరు అందరూ.  "మా అమమ ఎవవరినీ 
వేస్ుకోనివవదదంద్రా"  అని   పోజు  కొటాటిడ  వాడ.   అమమ  మాటని  ఏనాడూ  క్దనని  కొడకు 
మాద్రి మొకం కూడా పెటాటిడ. 

ఆ  రోజంతా  గంగరాజు  భూపతి  తోకలేలి  తిరిగ్డ.  అయతే  ఎంత్  రాస్ుకొని  పూస్ుకొని  తిరిగినా 
భూపతి  మాత్రం  ఒకకసారంట  ఒకకసారనానే  చల్చొక్క  ఇవవలేదు.   సాయంత్రం  బడిగంట 
అవవగ్నే  గంగరాజు  భూపతి  వంట  పోయాడ:  "ఇంటికెళ్ళనాక  చల్చొక్క  విపుపతాడ  కద, 

అపుపడైనా వేస్ుకోనిసాతడేమ" అని. 

ఉహుఁ..లాభం  లేదు.  చొక్క  మారుచుకునేందుకు  లోపల్కి  వళ్ళన  భూపతి  ఇంక  బయటికి  రానే 
లేదు.  గంగరాజుకి  చ్లా  బాధైంద్.  నిజంగ్నే  త్నకూ  ఓ   చల్చొక్క  కొనిపెటటిమని 
అడిగెయాయలనుకునానేడ అమమని.  గబ గబా ఇంటికి పరుగు పెటాటిడ. 

అయతే  వాడ  వళ్ళస్రికి  అమమ   ఇంటి  బయట  పాత్రలు  తోముతోంద్-   "ఒరేఁ  గంగీ!  ఓ  సారి 
పొయయకి కట్టిలు ఎగెయయరా! అటాలినే కూర కలబెటుటి, గంట్తో" అని అరిచింద్, బయటినుండే. 
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గంగిరాజు  పుస్తక్ల స్ంచీని ఇంట్లి  మూలకి విసిరేసి, పొయయ దగగిరికి వళ్ళడ- 

ఆశచురయం!  పొయయ  దగగిరంతా  ఎంత్  వచచుగ్ 
ఉంద!  భలే  ఉంద్.  పొయయలోకి  కట్టిలు 
ఎగేస్ూతంట   చేత్ులంతా   హాయమనానేయ. 

కూర  కలబెడత్ూ  గంట్   పటుటికుంట-  ఇంక 
అకకడినుండి లేవబుద్ధి క్లేదు. 

"రేయ! లెగు. పొయయ దగగిర కూచొని ఏం చేసాత 
ఉండావు?"  అంటూ   లోపల్కి  వచిచున  అమమ, 
చల్  క్గుత్ుననే  కొడకుని  స్ూటిగ్   చూసి 
"పొయయ  దగగిర  కూకొని  చల్  క్గుత్ుండావా, 

సాయంక్లం  పూటనే?!  రేపొపదుదననే  స్ంత్లో  ఓ  చల్చొక్క  కొనుకొకసాతలే,  నీకంత్  చలైెతే!" 

అంద్. 

"ఏం వొదుదలే, అమామ! మాపటలా, పొదుదనానే   మంట వేస్ుకుంట ఎంత్ చలైెనా పారిపోత్ుంద్లే. 

ఇంక చల్చొక్క దేనికి, ఊరికెనే?!" అనానేడ గంగిరాజు, పొయయకి మరింత్  దగగిరగ్ జరుగుత్ూ. 

రకరక్లుగ్ వణ్ుకుత్ూ కొంకరులి పోత్ుననే  మన  స్మాజానికి  ఇపుపడ  కొంచెం   వేడి త్గిల్తే- భలే 
ఉంటుంద్ వచచుగ్! అలాంటి  వేడి వేడి  కథలు  రెండ మూడ వచ్చుయ ఈ పుస్తకంలో.  మరి 
వచచుదనపు ఆ  రుచి ఎలా ఉంద- మీరే చెపాపల్! చెబుతారుగ్..? 

అందరికీ  వచచుని చల్మంటల  శుభాక్ంక్షలతో, 

కొత్తపల్లి బృందం.
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నీ తి  చ ం ద్ రిక  
జరిగిన  కథ:  హంస్రాజు  సైనయం  అంతా  కోటలోంచి  బయటికి  వళ్ళ  నెమల్  సైనయంతో  త్లపడింద్.   ఆ  
స్మయంలో  మండత్ుననే పులలిను ఒకదనినే ముకుకన  కరచుకొని, క్కి రహస్యంగ్ కోటలోకి జొరబడింద్... 

ఇక చదవండి, నీతిచంద్రిక- 46 వ భాగం. 

మూలం. కీ.శ. కందుకూరి వీరేశల్ంగం                స్రళీకరణ్: ఘడియారం వేంకట నారాయణ్ శరమ 

మండే  పులలిను  ముకుకన  కరచుకొని 
దొంగత్నంగ్   కోటలోనికి  చొరబడిన  ఆ  క్కి 
వననేంట,  దని  అనుచరులైెన  క్కులు  ఒక 
వయయ  అమిత్  వేగంగ్  గుహలోనికి 
ఎగిరివచ్చుయ.   అవనీనే   కల్సి  త్వరలోనే 
కోటలో   ఉననే  పరితి  ఇంట్లినూ  మంటలు 

రగిలాచుయ.  అనీనే  త్మ త్మ రెకకలతో విసిరే 
స్రికి,  ఆ  మంటలు  చెలరేగినెై;  హంస్రాజు 
అనుచరులు   గమనించే  స్రికే  ఆ  మంటలు 
కోటను పూరితగ్ ఆకరమించినెై. 
అపుపడ  పైెకెగసిన  మంటకు,  పొగకు 
భయపడి  కోటలో  ఉననే   పక్షులు  పైెకి   ఎగిర 
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చూశాయ.  క్నీ  మంటల  వేడికి  రెకకలు 
కమిల్పోయేస్రికి  అవనీనే  గింగిరాలు 
తిరుగుత్ూ  కిరింద  పడిపోయ,  ఎగసి 
పడత్ుననే  అగినే  కీలలకు  ఆహుతి 
అయపోయాయ.  

పరిళ్య స్మానంగ్ పెచచురిలులిత్ుననే 
మంటలకు  అద్రిపోయ,  చ్వగ్  మిగిల్న 
పక్షులు  ఏద  ఒక  విధంగ్  త్పిపంచుకొని 
ఆక్శానికి  ఎగరగ్నే,  వాటిని  దూరంగ్ 
పోనివవక,  క్కులు  వాటికి  అడడనిలచి,  త్మ 
వాడి  ముకుకలతో  పొడిచి,  క్ళ్ళతో  రకిక, 

త్మకు   ఇక  అడడ  లేకుండా  ఆ  పక 
స్మూహాలను అంత్ం చేస్శాయ.  

అటుపైెన  ఆ  క్కులనీనే   ఏకకంఠంతో   "కోట 
పటుటిబడింద్!  కోట  పటుటిబడింద్!"  అని 
అరిచ్య.  ఆ కోలాహలం  ఆక్శం  అంత్టా 
నిండి  పరితిధవనించేస్రికి,  కోటలోని  పక్షులనీనే 
ఆ  మంటలు  తెచిచున  ఉతాపతానికి  భయపడి, 

గటిటిగ్  ఏడవసాగ్య.  వాటిలో  కొనినే  ధైరయం 
చేసి,  మంటలకు  ఎదురు  ఎగసి,  దూరంగ్ 
పారిపోయ,  పారిణాలను  అరచేత్  పటుటికొని 
నీళ్లిలోకి  దూకి,  అటాలి  అతి  కషటిం  మీద  త్మ 
పారిణాలను దకికంచుకునానేయ. 

మరికొనినే  పక్షులు-  త్మ  స్హజ  స్వభావానికి 
భయం  కూడా  తోడయ  గుండలు 
ఝలులిమనేస్రికి,  కళ్ుళ  తిరిగేస్రికి, 

ఎగిరేందుకు  ఇక  రెకకలు  రాక,  శత్ురివుల 
క్ల్గోళ్ళ  దెబబాలకు  త్టుటికోలేక,  రకతపుటరులి 
పరివహిస్ుతననే కొండల మాద్రి కిరిందపడి, చేషఠలు 
ఉడిగి,  ఏం  చేయాలో  అరథం  క్నటులి 
మారినపడిపోయాయ.   మంటలు  అటాలింటి 
పక్షులను  నలువైపులనుండీ  కరముమకుంటూ 
పోయాయ. 

ఆ  విధంగ్  క్షణ్క్లంలో  కోట  యావత్ూత 
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చీడపురుగు  తాకిడికి  గురెైన  పొలం  మాద్రి 
నిరుపయోగం  అయేయస్రికి,  బయట  యుదధిం 
చేస్ుతననే పక్షులలో కూడా కలవరం మొదలైెంద్; 

క్లు-చెయయ ఆడలేదు.  

మీద పిడగు పడడటులి అవనీనే విచ్రంతో 
నీరసించి  పోయాయ.   అనీనే  అటాలి 
ఏమరుపాటుతో  ఉండగ్నే  వాటిని 
చుటుటిముటిటిన  శత్ురిమూకలు  వాటిని  వాడి 
ముకుకలతోపొడిచి  గ్యపరచటం, 

రెకకలతో  దఢాలున    మదటం 
మొదలుపెటాటియ.  

వాటి  ధాటికి  తాళ్లేని  పక్షులు  చ్లా  పారిణాలు 

పోగొటుటికొని నేలమీద పడిపోయాయ.  పిరికి 
పక్షులు  కొనినే  రాజును  శత్ురి  మధయంలోనే 
విడచిపెటిటి,  నిలబడడ  చోట  నిలబడక,  చూసిన 
వైపుకు  చూడక,  దూరదూరాలకు  ఉరికి, 

ఒకటి  పోయన  వైపుకు  ఒకటి  పోనటులి 
చెలాలిచెదరెై, చెటుటికొకటిగ్ పారిపోయాయ. 

వాటిమాద్రి   పారిపోలేని   పక్షులు  కొనినే 
వనకబడి,  శత్ురిమూకల  చేతికి  చికికపోయనెై. 
శత్ురివుల  దెబబాలకు,  త్నునేలకు,  ముకుక 
పొడపులకు  తాళ్లేక,  ఎముకలు  విరిగిపోగ్ 
అస్ువులు బాసాయ. 

ఇటాలి   నాశనం  అవుత్ుననే   త్న  సనైాయలు 
శత్ురివుల  ధాటికి  నిలువలేక  చెలాలిచెదరెైపోగ్, 

ఆ విపత్సమయంలో రాజహంస్, స్హజంగ్నే 
మలలిగ్  నడిచేద్  గనక,  ఇక  పారిపోలేనని 
నిశచుయంచుకుననేద్.   ఆ  స్మయంలో  దని 
వంట    స్నాపతి   'బెగుగిరు  పక'   మాత్రం 
ఉననేద్. 

పొరల్  పొరల్  వచేచు  కనీనేరు  వరదలు  క్గ్ 
రాజహంస్  స్నాపతివైపుకు  తిరిగి  "ఓ  వీర 
యోధుడా!  చూశావు  కద,  నా  మూలంగ్ 
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మనవాళ్ుళ  ఎందరికి  ఇటాలి  పారిణాంత్కమైన 
ఆపద  ఎదురెైంద?!   వీళ్లిందరి  శౌరాయనినే 
గురించీ  ఇకమీదట  జనాలు  కథలు  కథలుగ్ 
చెపుపకుంటారననేమాట!  

ఈ క్షణ్ంలో  అయతే నువ్వ, నేనూ  ఇదదరం 
ఊపిరితో  ఉనానేం.  రానుననే  క్షణ్ంలో  ఎవరం 
ఏమి  అవుతాయో తెలీదు.  ననునే  క్పాడటం 
కోస్ం   అంత్  గొపప  యోధులే  నశించ్రే-  ఇక 
నా  యీ  పాడ   శరీరం   ననునే   ఏం 
క్పాడగలుగిత్ుంద్?  

ఆ  నీలవరుణుడిని  నమమటం  వలలినేగద,  పరిసిథతి 
ఇలా  అయయంద్?!  వాడి  మాయమాటలు 
విని,  వాడ  'విశవస్నీయుడ'  అని  భరమపడి, 

త్పుప  చేసి  ఈ  గతిని  తెచుచుకునానేను.   ఆ 
దురామరుగిడ   నమిమంచి  ఇపుపడ  మస్ం 
చేశాడ.   'ఇత్నినే  దగగిరికి  రానివవదుద'  అని 
ఆనాడ  మీరంతా  ఎనెనేనినే  విధాలుగ్న 
చెపాపరు.  ఏమి  క్లకరమ  దషమగ్ని,  ఆ 
మాటలేవీ  అపుపడ   నా  చెవులకు 
రుచించలేదు.  అపపటి  నా  మన పరివృతిత  ఎలా 
ఉండిందని  చూస్త  ఇపుపడ  నాకు  నాకే 
ఆశచురయం  అవుత్ుననేద్.  క్లం  మూడినవాడికి 
మంచి  మాటలు  ఎలా  రుచిసాతయ?  'వదుద-
వదుద'  అని  మీరంతా  చెవిన  ఇలులి  కటుటికొని 
పోరినా  వినకపోతినే?!  ఆ  పాపఫలం 
అనుభవించక త్పుపత్ుంద? 

అయనా  దేవుడి  స్ంకలపం  ఇలా  ఉంట  మన 
పౌరుషం  ఏం  పనికివస్ుతంద్?   అయోయ! 
దేవుడ  ఇలా  ఎందుకు  చేశాడ?! 

వయయమంద్  అనుక్షణ్ం  కొలుస్ుతండగ్ 
ఒకనాడ  వల్గిపోయన  ననునే,  ఈనాడ 
పిల్చినా  'ఓ'  అనేవాడ  లేకుండా  చేశాడే! 

మనవాళ్లింతా  ముందుగ్నే  దవ  తీశారు; 

క్షణ్ం  ఎకుకవ-త్కుకవగ్  మనం  కూడా  అదే 
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దరిన  వారిని   చేరబోత్ునానేం.   మన 
స్రవజుఞుడ  ఆనాడ  చెపిపన  మాటలనీనే 
ఈనాడ  నిజం  అయాయయ.  మరి  అత్ను 
కూడా మనవాడే- అత్ని గురించి  ఇంక్  ఏమీ 
తెల్యరాలేదు- ఏ దురావరత   వినాల్స  వస్ుతంద 
అని భయంగ్ ఉంద్. 

'స్నానీ! నువువ మంచివాడివైతే  ఓ సాయం 
చెయయ.  దెైవంచేత్  శపించబడినవాడిని నేను-

అటాలింటి ననునే రకంచ్లనుకునే నీ పరియత్నేం 
ఎటాలిగూ స్ఫలం  క్దు.  అందుకని ఇవాల్టితో 
నా  మీద  ఆశ  వద్లెయయ.  నా  యీ  చివరి 
కోరికకు మక్లడడక, ఈ ఒకక కోరికనూ తీరిచు 
పుణ్యం  కటుటికో-  నువువ  త్క్షణ్ంఇంటికి  వళ్ళ, 

స్రవజుఞుడి  అనుమతితో  నాకొడకు 
చూడాకరుణుడిని  పక  రాజాయనికి  అధిపతిగ్ 
నియమించి,  పటాటిభిషేకం  చెయయ.  ఆపైెన  ఆ 
శుభవారతను  తెచిచు  క్స్త  నా  చెవిన  వేస్త 
స్ంతోషంగ్  పారిణాలు  విడసాతను. 

చూడాకరుణుడైనా  పారిణాలతో  ఉండి  వరిథల్లితే, 

ఏనాటికెైనా  మన  యీ  పగను  చలాలిరచుగలడ. 

దెవైం  మనల్నేదదరినీ  చలలిగ్  చూసిందనుకో, 

అపుపడ   మళీళ  కలుసాతం.   లేదంట  'ఇంతే 
మన  అదృషటిం-  ఇదే  కడసారి  చూపు' 

అనుకుందం  అంద్ “ . 

హంస్  మాటలు  స్నాపతి  చెవులోలి  శూలాల 
మాద్రి  గుచుచుకొని,  దని  హృదయానినే 
కలచివేశాయ. అద్ కొంత్స్పు నిరాఘాంత్పోయ, 

తెల్వి  తెచుచుకొని,  కళ్ళనీరు  నిండగ్  గదగిద 
స్వరంతో  "పరిభూ,  వినరాని  ఇటువంటి 
మాటలు త్మ  నట  రారాదు.  చూడాకరుణుడికి 
పటటిం  కటటిమని  ఎంత్మాట  అనానేరు! 

ఆక్శంలో  చందురిడ,  నక్షతారిలు 
ఉననేంత్క్లం  ఈ  భూవలయానినే  మొతాతనీనే 
త్మరే  ఏలుదురుగ్క.   నేను  స్నానిగ్ 
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జీవించి  ఉండగ్  త్మరిని  ఎవరే  క్నీ  వేరిలెతిత 
చూపగలరా?  వేయ  మాటలు  ఎందుకు?  నా 
రకతమాంసాలతో  నిండిన  మారాగిన  త్పప 
పరిభువులవారు ఈ రణ్రంగంనుండి వనుకకు 
మరలరాదు.   ఓపికగలవాడ,  దత్, 

స్ుగుణ్ములను  పెంచేవాడ  అయన 
యజమాని  దొరకడం  కేవలం  అదృషటిం. 

శుభరత్,  దక్షత్,  ఇషటిం  అనే  మూడూ  కల్గిన 
అనుచరుడ  దొరకటం  కూడా  దురలిభమే.  ఆ 
విధంగ్  అదృషటింకొద్ద  లభించిన  పరిభువు  అనే 
రతానేనినే  పోగొటుటికునేంత్ తెల్విత్కుకవవాడ 
ఉంటాడా?  నాకు  త్మరి  తోడిదే  లోకం. 

త్మరిని ఎడబాసి క్షణ్ంకూడా ఉండలేను...

(ఇంక్ ఏమననేద వచేచుసారి...)

9

ఏ ద య తే నే ం?

భారయ: బీరక్యలు తెమమంట ట్ంక్యలు తెచ్చురేంట?

వంగళ్పప: నిననే డాకటిర్ దగగిరికెళ్ళనపుపడ పీచు బాగ్ ఉననే కూరలు తినమనానేడగ్...!

అ ప రియ త్ నే ం
గిరి: మనకెపుపడూ ఓటమి రాకూడదంట ఎం చేయాల్? 

హరి: అస్లు పరియత్నేమే చేయొదుద...!
ఏ కే వ?!

రవి: అరే ! మొననే  నేను ఊరికి వళ్ళనపుపడ  నామీద  పెదద  కేస్  పడింద్రా! 

సోము: ఏం కేస్ రా? 

రవి: స్ూటకస్ రా !        

నవవండి!
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గ ు మ మ డి  క్ య  ద య య ం  
రచన: ఐదవత్రగతి పిలలిలు, యంపిపి స్ూకలు, గొలలిపల్లి, అనంత్పురం జిలాలి. 

అనగనగ్ ఒక ఊళ్ళ రంగయయ, పులలియయ అని 
ఇదదరు  స్నేహిత్ులు  ఉండేవాళ్ుళ.   వాళ్ుళ 
ఒకరోజున  ఆడకోటానికి వళ్ూత ఉంట దరిలో 
వాళ్లికొక  వింత్  గుమమడి  క్య  కనిపించింద్: 

దనికి  కళ్ుళ,  ముకుక,  చెవులు,  నరు 
ఉనానేయ!   వాళ్లిలో  రంగయయకు  భయం 
ఎకుకవ.  పులలియయ  మటుకు  ధైరయవంత్ుడ. 

పులలియయ   గబుకుకన   ముందుకు  వంగి  ఆ 

గుమమడిక్యను ముటుటికోబోయాడ. 

వంటనే  రంగయయ  వాడిని  ఆపి-  "ఒరే, 

ఇదేదమాయ  గుమమడి.  లేకపోతే  గుమమడికి 
నరు,  కళ్ుళ,  ముకుక  ఉండటం  నువువ 
ఎకకడైనా చూశావా?  బహుశ: ఇందులో ఏద 
దయయం   నివసిస్ూత  ఉంటుంద్.  దనినే 
ముటుటికోవదుద-  మనంపోదం,  పద"  అని 
పులలియయను లాకొకని  పోబోయాడ. 
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అయతే   ఆ  గుమమడిక్య  వాళ్లిని  వదలేలిదు! 

ఇదదరూ  ఎటు  వళ్ుతంట  అద్  కూడా  అటాలిగే 
దొరులికుంటూ వాళ్లి వంట   పోయంద్!! 

"రేయ, పులలియాయ! నువువ  దనినే 
ముటుటికుననేటులినానేవు  కదరా,  ఇపుపడ 
చూడ,  ఆ  దయయం  మన  వంట  వస్ుతననేద్! 

ముటటిదదంట  వినానేవా,  ఇపుపడ  నాకు  చ్లా 
భయంగ్  ఉంద్రా,  వేగంగ్  పరుగు  పెటటిరా" 

అని   పులలియయ  చేతిని  పటుటికొని 
లాకెకళ్ళసాగ్డ  రంగయయ. అయతే గుమమడి 
క్య  కూడా  అంతే  వేగంగ్  వాళ్లి  వంట 
పడింద్.  

పరుగెతీత, పరుగెతీత  అల్సిపోయ  ఆగ్రిదదరూ. 

అంతే-  దొరులికుంటూ వస్ుతననే  గుమమడి  క్య 
కూడా  ఎవరో ఆపేసినటులి  ఆగింద్! 

అద్  చూస్  స్రికి  ఇపుపడ  ఇదదరికీ  వణ్ుకు 
పుటుటికొచిచుంద్.  "ఇద్  నిజంగ్ 
దయయమేరోయ" అని అరుస్ూత  ఇదదరూ  మటిటి 
రోడడ  వంబడి  పరుగు  లంకించుకునానేరు. 

గుమమడిక్య  కూడా  వాళ్లి  వనకనే  దొరులిత్ూ 
పోయంద్. 

చివరికి  ఇక  చేస్ద్  లేక  పులలియయ,  రంగయయ 
ఇదదరూ  త్టాలున  చెరొక  చెటుటినూ  ఎకిక 
కూరుచునానేరు.  గుమమడి క్య  కూడా అంతే 
వేగంతో ఎగిరి వచిచు  రంగయయ ఒళ్ళ వాల్ంద్! 

రంగయయ  నిలువలాలి  వణికిపోయాడ. 

"ఓయమమ!"  అని  అరుస్ూత   పటుటి  వద్ల్ 
గబుకుకన  చెటుటిమీద్నుండి   కిరింద 
పడిపోయాడ.   అయతే  అదృషటివశాత్ుత   ఆ 
చెటుటి కిరింద  ఓ గడిడవాము ఉండటంతో అత్నికి 
పెదదగ్  దెబబాలు  త్గలేలిదు.   అంత్లోనే 
గుమమడిక్యకూడా చెటుటి మీద్నుండి  అత్ని 
మీద్కి  దూకింద్!  రంగయయ   కంగ్రుగ్ 
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విద్ల్ంచుకునేస్రికి అద్ దొరిలి, దగగిరలో ఉననే ఓ 
బండ  రాయ  మీద  పడి  పగిల్పోయంద్- 

దనిలోంచి  బాయటరీతో  నడిచే  బొమమ  ఒకటి 
బయట పడింద్. 

పులలియయ చెటుటి ద్గి వచిచు దనినే నిశిత్ంగ్ 
గమనించి  చూసాడ-  "ఒరే,  ఇద్  దయయం 
క్దురా! ఒటిటి బొమమ! మనల్నే భయపెటాటిలని 
ఎవరో   ద్నినే  మనమీద్కి  వద్లారు.   శబాదనినే 

అనుస్రించి వళ్ళటులి  త్యారు చేశారు,  ద్నినే 
ఎవరో-  ఎవరో  ఏముననేద్,  అద్గో-  మన 
'శాస్తరవేత్త'-  స్ుధీర్గ్డ  చేసిన  పనే  ఇద్" 

అనానేడ,  అకకడికి  చేరుకుననే  స్ుధీర్ని 
చూపిస్ూత. 
స్ుధీర్   ఆ  బొమమని  చేతిలోకి  తీస్ుకొని 
ఇకిల్ంచ్డ-  "మా  చినానేననే  విదేశం  నుండి 
చపపటులి  కొడితే  ఎగిరే  చిలక  బొమమని 
తెచ్చుడరా,  దనిలోంచి  యంతారినినే  తీసి 
గుమమడి  క్యలో  పెటిటి,  ఏమవుత్ుంద 
చూదదమనుకునానేను;  అంత్లోనే   మీరు 
కల్సారు-  .."  అనానేడ  స్ుధీర్  మరింత్గ్ 
పళ్ుళ  ఇకిల్స్ూత.   మిత్ురిల్దదరూ  ముఖాలు 
ముఖాలు చూస్ుకొని- "అంట నిజం దయయం 
నువేవనననేమాట!"  అంటూ  వాడి  మీద్కి 
దూక్రు నవువత్ూ. 
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రోగి: ఎంత్పరియతినేంచినా పొగ తారిగటం మానెయయలేకపోత్ునానేను  డాకటిర్!

డాకటిర్: పరేలిదులేండి! త్వరలో  క్యనసర్ మందుల  ధరలు త్గుగిత్ునానేయట...!
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ఈ నా టి   స్ మా జ ం
మనందరం  కల్సి ఉనానేం కద, ఇటాలి కల్సి ఉండాలంట కొనినే నియమాలను అందరం  పాటించ్ల్స వస్ుతంద్. 

ఈ  విలువలు  ఎపుపడూ  ఒకలాగ్  ఉండవు.  ఇపుపడ  మరి   మన  విలువలు  నిజంగ్  హనీష  చెబుత్ుననేంత్  
ఘోరంగ్  ఉనానేయా... ఏమ మరి- ఆలోచించ్ల్సందే.

రచన: ఎస్.హనీష,9 వ త్రగతి ల్లీలి, అరవింద హైస్ూకల, కుంచనపల్లి. 

అద్  వలుగంట  పరిచయం  లేని  రాతిరి.  ఆ 
అమావాస్య   ఉండేద్   పరితీరోజూ...!  అంత్ 
దటటిమైన అడవి అననేమాట  అద్. 

ఆ  అడవిలో  నివసిస్ుతనానేరు  ఒక  అడవి  జాతి 
జంట. వాళ్ళ పేరులి  - దేవుల రత్తమమ, సీత్యయ. 
వాళ్ళదదరికీ  ఒక  అందమైన  బాబు.  వాళ్ళ  కలల 
పంట  ఆ  బాబు.  వాడిని   అలాలిరుముదుదగ్ 
పెంచుత్ునానేరు వాళ్ులి. 

రాత్రనక, పగలనక బాబు అలవకుండా స్వలు, 

ముదుదముచచుటులి, ఆటలు, పాటలు. ఎనెనేనినే 
ఆటలు,  పాటలు   నేరాపరో  ఆ  బాబుకు. 

అడవిలో బాబుకు తెల్యని చోటంటూ  లేదు, 

బాబు చూడని జంత్ువంటూ  లేదు.  అమామ 
నాననేలే  అత్ని  గురువులైెనారు.  అడవిలో 
చుటూటి  ఉననే    చెటులి,  పుటటిలు-  ఏవి   దేనికి 
ఉపయోగపడతాయో  ఆ  బాబుకు 
నేరిపంచ్రు.   ఆనందం,  ఏడపు,  జాల్- 
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అనీనే  (దేనికి,  ఎందుకు,  ఎలా,  ఏమిటి) 

నేరిపంచేస్రికి  ఆ  బాబు   పెరిగి 
పెదదవాడయాయడ. 

అబాబాయ తెల్వైనవాడ. మరి వాడ పలెలికే 
పరిమిత్మై  ఎందుకు  ఉండాల్?  దూరంగ్ 
ఉననే  పటటిణ్ంలో  మంచి  ఉదయగం 
స్ంపాద్ంచుకునానేడ  అత్ను.  రత్తమమ, 
సీత్యయల స్ంతోషానికి మేర లేదు. 

అటుపైెన   అబాబాయకి   పెళ్ళ  కళ్  వచిచుందని 
మరో  పటటిణ్ం  పాపను  చూసి  పెళ్ళ  చేశారు 

గూడం దొరలంతా. 

క్లం  గడిచింద్.  మలలిగ్   రత్తమామ,  సీత్యయ 
ముస్ల్వాళ్ళయాయరు. 

కొడకు, కోడలు పటనేంలో కుదురుకునానేరు. 

స్ంపాదనలో  పడాడరు.  త్మదంటూ  ఓ 
కుటుంబం  ఏరపరచుకునానేరు. 

ముస్ల్వాళ్లిను పటిటించుకోవటం మానేశారు. 

అలా   పలెలిటూరినుండి   పటానేనికి  వలస్ 
పోయన   ఉదయగికి    చ్లాసారులి  త్న 
త్ల్లిత్ండరిల బాధ గురుతకొచిచుంద్. క్నీ అత్ని 
ఆలోచనలోలిని   డబుబా   అత్నినే  త్న  వైపుకు 
మళ్ళంచుకుననేద్. 

ఆ  త్రువాత్  ఆ  త్ల్లిత్ండరిలు  ఆ  అబాబాయ 
చిననేపుపడ   ఊగిన  ఉయాయల,  తిననే   బుల్లి 
కంచం,  అత్ను  పడకుననే  మంచ్లను 
చూస్ుకుంటూ  త్ుద్శావస్ విడిచ్రు.  

ఇద్ ఈనాటి స్మాజం...

14

అనినే సామాజిక్ంశాలకూ  మూలం  ఆరిధిక స్ంబంధాలు. స్మాజానినే నిజంగ్ శాసించేవి  అవే.  

వాటికుననేంత్  బలం  మరెలాంటి భావజాలానికీ ఉండదు. -క్ర్లి మార్కస
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ఒ క  కొ రిత్ త ప రిప ం చ ం  
గొపప  వరణునలతో  పెదదలకు  ద్టుగ్   కిరణ్మయ  రాసిన   వచచుని  ఈ  కొత్త  పరిపంచపు  కథ  అస్లైెతే  మహా   ఘోర  
విషాదంత్ంగ్ ఉండింద్. మేం దని అంత్ం  మారేచుసాం... ఇద్ మీకెలా అనిపించింద రాయండి. 

రచన: ఎ కిరణ్మయ, తొమిమదవ త్రగతి లోటస్, అరవింద హై స్ూకలు, కుంచనపల్లి, గుంటూరు జిలాలి. 

అద్  ఒక  అందమైన  పలెలిటూరు.  కలత్లు, 
కలమషాలు  లేని  ఊరద్.   అందమనై  పచచుటి 
పొలాలతో,  ఎతెతైన  వృక్షస్ంపదతో,  పక్షుల 
కిలకిలారావాలతో  అద్  భూమి  మీద్కి  ద్గిన 
స్వరగింలా ఉండేద్. 

ఆ  ఊరిలో  ఒక   చింపిరి  జుటుటి  అమామయ- 

రోజంతా  ఎపుపడూ   ఊరి  చివరన  ఉననే  మరిరి 
చెటుటి  కిరిందే  గడపుత్ుండేద్-  మరిరి  ఊడలు 
పటుటికొని  ఊగుత్ుండేద్;  అకకడి  ఉడత్ 
పిలలిలతో స్నేహం చేస్ూత ఉండేద్.  ఆ అమామయ 

కళ్ళలో  ఏద  తెలీని  స్ంతోషం  ఒకటి 
చిందులాడత్ుండేద్.  ఆ పాప అకకడికి  వచీచు 
రాగ్నే  ఏవో   పాటలు  పాడేద్.   ఆ  పాటలు 
వినగ్నే  చెటుటి  మీద  ఉననే  పక్షులు,  ఉడత్లు 
అనీనే  గబగబా  వచిచు  ఆ పాప  చుటూటి చేరేవి.  ఏ 
నాడైనా  ఆ  పాప  అకకడికి  రావటం   ఆలస్యం 
అయందంట   అవనీనే   గందరగోళ్  పడిపోయ, 

కంగ్రు  కంగ్రుగ్  అరిచేవి.  మళీళ  ఆ  పాప 
వచిచు  వాటిని  స్ముదయంచేంత్  వరకూ 
ఊళ్ళ  వాళ్లికి  ఆ  రొదను   భరించక  త్పేపద్ 

15



కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం-65

క్దు. 

ఆ మరిరి చెటుటిను ఆనుకొనే ఒక వాగు ఉండేద్. 

ఒకసారి  వానాక్లంలో  విపరీత్మైన  వరాషాలు 
పడాడయ.   వాగు  పొంగింద్.   వరద  నీళ్ుళ 
ఊళ్ళకి  కూడా  పరివేశించ్య.  మలలిగ్   ఊరు 
మొత్తం  మునిగిపోయంద్.  పరిజలు  ఇళ్ళకిక 
రోజుల త్రబడి గడిపారు.  

అంత్  వరదలోనూ   ఆ  అమామయ   మరిరిచెటుటి 
దగగిరికి  బయలుదేరేద్.  పొంగి  పరివహిస్ుతననే 
వాగు  అవత్ల్  గటుటిన  నిరభయంగ్  కూరొచుని 
పరివాహవేగం  ఎపుపడ  త్గుగిత్ుంద  అని 
ఎదురుచూస్ద్.   వాగుకవత్ల   మరిరిచెటుటి 
కొమమలు  వాల్పోయ,  ఒకకటొకకటిగ్ 

సోల్పోత్ుంట   ఇటు  పరికకన  కూరొచుని 
కలవరపడేద్. 

కొనినే  రోజులకు  వరాషాలు  త్గ్గియ.   వాగు 
ఉధృతి  త్గిగింద్.   ఆక్శంలో  మబుబాల 
మాటునుండి  స్ూరుయడ  బయట  పడాడడ. 

దగిన  స్వరాగినినే  నిదరలేపుత్ుననేటులి, 
స్ూరయకిరణాలు  మడగులోలి  నీళ్లిను 
త్ళ్త్ళ్లాడించ్య. 

ఆ పాప గబగబా వాగును దటుకొని  మరిరి చెటుటి 
దగగిరికి  పరుగెతితంద్-  త్న  నేసాతలెలా 
ఉనానేరోనని, కంగ్రుగ్. 

మరిరి చెటుటి కొమమలు వాలేచుసి ఉంద్.మునుపటి 
కిలకిలారావాలు,  అదుభత్మైన  ఆకు 
తోరణాలు  ఇపుపడ  లేవు.  అంత్కు  మునుపు 
పచచుటి  ఆకులతో  కళ్కళ్లాడిన  కొమమలు 
ఇపుపడ విరిగిపోయ మొండిగ్,  బోసి పోయ 
ఉనెనేై.   ఆనందం,  ఆపాయయత్లు  నిండిన 
స్వరం  ఒకకట  వినిపించలేదు  పాపకు  అకకడ. 

అలలిరిచేస్  పక  ఒకకట  లేదకకడ.  ఆటలాడే 
ఉడత్  ఒకకట  కనబడలేదకకడ.   వరద 
ఉధృతికి   అనీనే  ఎకకడికి  కొటుటికు  పోయాయో 
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పోయాయ. 

పాప చిననేబోయంద్. రోజంతా అకకడే 
కూరుచుననేద్  విచ్రంగ్.   పాప  కళ్లిలోంచి 
క్రిన  కనీనేళ్ళకు  పరికృతి  స్తంభించి   పోయంద్. 

మలలిగ్  చీకటి  పడింద్.  పాప  అకకడినుండి 
కదలేలిదు.  మరిస్  నక్షతారిలు,  పరిక్శించే 
చందురిడ 'పాప దు:ఖానినే చూడలేం' అననేటులి 
మబుబాల వనక దకుకనానేయ.  

రాత్రంతా  నిశశబదంగ్  కూరుచుననే  ఆ  పాప, 

తెలలివారు  జామున  గొంత్ు  విపిపంద్. 

మామూలుగ్  స్ంతోషపు  జలులిలు  చింద్ంచే 
పాప గొంత్ునుండి  గుండల్నే కద్ల్ంచే విషాద 

గీత్ం  ఒకటి  వలువడింద్పుపడ.  నిశశబదపు   ఆ 
జామున   పాప  పాడిన  పాట   ఎంత్  దూరం 
చేరుకుననేద,  మరి?!  వాగుపైెనుననే  మబుబాల 
గుంపులు  మళీళ  ఓసారి  కరిగి  స్ననేగ్  వాన 
కురిపించ్య. 

అంత్లో  ఆశచురయం!  ఎకకడినుండ 
ఎగురుకుంటూ  వచిచుంద  పిటటి.  దని  వనకనే 
మరినినే  పిటటిలు!  చెంగు  చెంగున  ఎగురుత్ూ 
వచిచున  చిననే  ఉడత్.  దని  వనకనే  మరినినే 
ఉడత్లు!  అనీనే  పాప  చుటూటి  చేరి  పాప 
గొంత్ుతో గొంత్ు కల్పాయ.  

వాళ్లింతా  కల్సి  వలువరించిన   ఆ  స్ంగీత్ంలో 
ఇపుపడ విషాదం లేదు- నిండా కొరిత్త  పరిపంచపు 
స్ంతోషం  ఉంద్! ఆ   స్ంతోష త్రంగ్లు  అనినే 
ద్శలకూ  విస్తరిస్ూత  పోయాయ;  కొరిత్త  ఆశల 
స్ందేశానినే   అందరికీ  అంద్స్ూత  పోయాయ! 

నలుమూలలనుండీ  మరినినే  పక్షులు,  మరినినే 
ఉడత్లు  ఉతాసహంగ్  ఆ  పాటకు   గొంత్ులు 
కల్పాయ.
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భ ూ తా ల ు! 
భూతాలు  ఎంత్లేసి  పని చేయగలవో ఈ కథ చద్వాక తెల్సింద్ మాకు....! 

రచన:  ఎమ్.కీరిత, 10 వ త్రగతి, తేజ విదయలయ, కోదడ, నల్గిండ జిలాలి 

పూజ,  రవి,  వీణ్  ,  రఘు,  శ్రికర్..  వీళ్లింతా 
మిత్ురిలు. కిరణ, రమేష  కూడా మిత్ురిలే; క్నీ 
వాళ్ళకీ వీళ్ళకీ పడేద్ క్దు.  దేనికెనైా ఒక వరగిం 
వాళ్ుళ  ఔనంట,  మరో  వరగిం  వాళ్ుళ 
క్దనకుండా  ఉండేవాళ్ుళ  క్దు.  చిననే  చిననే 
విషయాలకు  కూడా   అంతా  గొడవ 
పడత్ుంట ఉపాధాయయులు  త్లలు పటుటికొని 
కూరుచుండిపోయేవాళ్ులి. 
ఒక  రోజున  పూజ  మిత్ురిలు  అందరూ   కొండ 
ఎకేకందుకు  బయలుదేరి  పోయారు.  కొండ 
మీద   పాడబడడ  కోట  ఒకటి  ఉండేద్.  దని 

చుటూటి  చ్లా  గుహలు  ఉండేవి.  అకకడికి 
చేరుకుననే  మిత్ురిలంతా  కోట  బయట  చింత్ 
చెటుటి  కిరింద  కూరొచుని  ఏం  చేయాలో 
ఆలోచించసాగ్రు.  

అంత్లో వాళ్లిలో ఒకరికి అనుమానంవచిచుంద్: 

"కోటలో  దయాయలుంట  ఎలాగ?"  అని. 

కొందరు  "ఏమీ  పరవాలేదు"  అనానేరు. 

కొందరు భయపడాడరు.  కొందరు "దయాయలు 
అస్లు లేవు" అనానేరు. ఇటాలి కొంత్స్పు చరచు 
జరిగేస్రికి  వాళ్లిలో  అంత్వరకూ  భయపడని 
వాళ్ళకు  కూడా  చ్లా  మంద్కి    భయం 
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వయయటం మొదలయయంద్. 

అంత్లో- కోటలోంచి పెదద పెటుటిన నవువలు 
వినిపించ్య!  భయంకరమైన  అరుపులు, 

శబాదలు  వినిపించసాగ్య!!   పిలలిలంతా 
భయంతో  వణికిపోయారు. 

పారిపోదమంట   ఎవవరికీ  క్ళ్ుళ  రాలేదు. 

అందరూ  గుంపుగ్  ఒక  చోటచేరి  నిలబడాడరు. 

అంత్లో   అరుపులు  ఆగిపోయాయ- 

గరుకుగ్,  కరకుగ్  ఉననే  గొంతొకటి, 

కోటలోంచి  వలువడింద్:  

"అహహహహ! ఇనానేళ్ళకు నాకు  త్గినంత్ ఆహారం 
లభించింద్.  త్ృపితగ్ కడపునిండా  తిని ఎనినే 
స్ంవత్సరాలవుతోంద!!  ఇక  ఎవవరూ 

చపుపడ   చేయకండి.  ఒకకరొకకరుగ్  నాకు 
ఆహారం అవుదురుగ్ని!" అని. 

మిత్ురిలంతా  గందరగోళ్ంగ్   వేడకునానేరు- 

"మమమల్నే  క్షమించండి  భూత్ంగ్రూ,  ఇంక 
ఎపుపడూ ఇకకడికి రామంట రాము" అనానేరు 
గజిబిజిగ్. 

"ఆఁ..రామంట ఎలాగ? నా ఆకల్ తీరదూద?!" 

అరిచింద్  భూత్ం,  కోటలోంచే.  "అంత్గ్ 
వేడకుంటునానేరు  గనక  ఈ  రోజుకి  మిమమల్నే 
వద్లేసాత-  క్నీ  ఇకనుండి    రోజూ  నాకు 
స్రిపడేంత్   ఆహారం   పంపాల్  మీరు. 

మనుషులోలితిరిగేందుకు  గ్ను  నాకు  ఏ 
పూటక్పూట  డబుబాలు  కూడా  పంపాల్. 

చెపపండి!  మీ  వలలి  అవుత్ుంద?"  అంద్.  ఇక 
వేరే  దరి  లేక, "ఓఁ..  త్పపకుండా  పంపిసాతం. 

మాట  త్పపం"  అని  పిలలిలంతా   దనికి  మాట 
ఇచేచుసి,  "బరత్ుకు  జీవుడా"  అనుకుంటూ 
కొండ   కిరింద్కి   పరుగుతీశారు. 

ఏద   మాట  అయతే  ఇచ్చురుగ్నీ,  రోజూ 
దనికి  భోజనం,  డబుబాలు  ఎకకడినుండి 
తెసాతరు  వాళ్ుళ?!  తెలలివారు  జామునే 
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మిత్ురిలంతా తిరిగి  స్మావేశమయాయరు. 

"ఇవాళ్ళ  ఎవరు  ఏం  తెసాతరో  చెపపండి" 

అడిగ్డ  రవి,  అందరినీ.   "ఇవాల్టికి 
ఏదఇసాతం, మేం తెచుచుకుననే టిఫిన్ బాకుసలో 
అననేమే ఇసాతం.  క్నీ రోజూ  ఇలా  కుదరదు" 

గటిటిగ్  చెపాపడ  రఘు.   అందరూ 
అవునననేటులి త్ల ఊపారు. 

అంత్లో అకకడికి వచ్చురు కిరణ, రమేష- 

"ఏమైంద్,  మేమేమనైా  సాయం చెయాయలా?" 

అంటూ. 

స్మస్య  వినిపించ్రు మిత్ురిలంతా. 

"బలే  ఇరుకుకనానేరే!  భూతానికి  మాట 
ఇవవకుండా ఉండాల్సంద్ అస్లు, తీరా మాట 

ఇచ్చుక  ఇపుపడ  చేస్దేముననేద్?!  మీరు 
రోజూ  డబుబాలు, ఆహారం పంపాల్సందే. 'బెగ-

బారో-సీటిల'  అనానేడ  ఇంగీలిషువాడ. 

"అడకోక-అపుపతెచుచుకో-దొంగిల్ంచుకో" 

అని.  ఇపుపడిక  మీరు  దొంగిల్ంచటమే 
మారగిం."  అనానేరు కిరణ, రమేష. 

పూజ  వాళ్లికి   వేరే  మారగిం  ఏద్  తోచలేదు. 

'ఒకసారి  ఒపుపకునానేరు  క్బటిటి   ఏద 
ఒకరకంగ్  భూత్ం  ఆకల్  తీరాచుల్సందే' 

అనిపించింద్  వాళ్లికు.   ఏ  రోజుక్రోజు 
చిననేచిననే మొతాతలు దొంగిల్ంచి  కోటలో వద్ల్ 
రావటం  మొదలుపెటాటిరు. 

అయతే  ఇలా  మూడ  రోజులు  గడిచేస్రికి, 

పిలలిల  మనస్ుకు  కషటిం  అనిపించింద్.  'ఇద్ 
త్పుప  పని  కద,  ఇటాలి  ఎనానేళ్ుళ?'  అని 
ఆలోచించటం మొదలు పెటాటిరు వాళ్ుళ. 
ఆ రోజున శ్రికర్ అనానేడ: "చూడండి! మనం 
ఇక  ఊరుకోరాదు.  భూత్ం  పని  పటాటిల్సందే. 

లేకపోతే  ఇటాలి  త్పుప  పనులు  చేస్ూత  చేస్ూత 
మలలిగ్ మనందరం భూతాలం అయపోతాం" 

అని. 
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"మరెలారా, ఏం చేదదం?" అంద్ వీణ్. 

"భూతాలకు  నిపుప  అంట  భయంట.  మనం 
ఇవాళ్ళ  వళ్ళ  కోట  కిటికీలోంచి   గడీడ  గ్దం 
లోపల్కి   వేసి,  నిపుప  పెడదం.  అద్  ఏం 
చేస్ుతంద చూదదం" ఐడియా ఇచ్చుడ రఘు. 

ఆ పథకం వినేస్రికి అందరి ముఖాలూ 
విపాపరాయ. ఉతాసహంగ్ అందరూ త్లా ఒక 
మపెడ ఎండ గడిడ కోస్ుకెళ్ళరు. దననేంతా 
నిశశబదంగ్   కోటలోపల్కి    దూరిచు,  నిపుప 
అంటించ్రు. 

ఎండ గడిడ టపటపలాడత్ూ అంటుకుననేద్. 

కోటలోపలంతా  పొగ  కరముమకుననేద్. 

మరుక్షణ్ం  కోటలోంచి  దగుగిలూ, 

త్ుముమలూ,  మనుషుల  అరుపులూ 
వినబడాడయ. 

మూడ  నిముషంలో   పారిణ్భయంతో 
అరుస్ూత,  గడిడని  నెటుటికుంటూ, 

తోస్ుకుంటూ  బయటపడాడరు-  కిరణ, 

రమేష! 

"భూతాలు-భూతాలు"  అని  అరుస్ూత 
పారిపోబోయన  పిలలిలందరూ  వాళ్ళని 
చూడగ్నే  మారినులాలిగ్ నిలబడిపోయారు. 

"ఒరేయ!  మీరా?!"  అని  అరిచ్రంతా, 

మూకుమమడిగ్.  "భూత్ంమాద్రి  మమమల్నే 
బెద్రించి,  మా  చేత్  త్పుపడ  పనులు 
చేయసాతరా? మరాయదగ్ మేమిచిచున డబుబాలు 
వనకిక  తెచిచువవండి!"  అని  పోటాలిడి, 

వాళ్ళచిచున  డబుబాల్నే  ఎవరివి  వాళ్లికు 
ఇచేచుశారు. 

స్ంగతి  తెలుస్ుకుననే  ఉపాధాయయులు 
నవావరు.  "మీరు  భయపడటం  వలలినేగ్, 

ఇదంతా  జరిగింద్?!  గురుతంచుకోండి- 

మూఢ  నమమక్లు  కూడదు.  ఆపదలు 
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ఎదురెైనపుపడ  ధైరయం  కోలోపరాదు.  లేకపోతే 
బయటి  వాళ్ళకు  లోకువౌతారు;  అంతేక్దు- 

మీ  మంచిత్నానేనే   కోలోపయాక,  అస్లు  ఇక 
ఏం  ఉండీ  ఏం   లాభం?" అనానేరు.
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పటుటిపటటిరాదు పటిటి విడవరాదు 
పట్టినేని  బిగియ బటటి వలయు 
బటిటి విడచుకననే   బరగ జచుచుటమేలు 
విశవదభిరామ వినురవేమ

త్పుపలెనునేవారు  త్ండప త్ండంబు
లురివ జనులకెలలి నుండత్పుప 
త్పుపలెనునేవారు  త్మత్పుపలెరుగరు
విశవదభిరామ వినురవేమ

అనగ ననగ రాగ మతిశైలులిచునుండ
దనగద్నగవేము తియయనుండ
సాదనమున  పనులు  స్మకూరు ధరలోన 
విశవదభిరామ వినురవేమ

ఇనుము విరెగెనేని ఇరుమారు ముమామరు 
క్చి యత్ుకవచుచు  కరమముగ్ను
మనస్ు విరిగెనేని మరియంట నేరుచునా
విశవదభిరామ వినురవేమ

వినుర వేమ!
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మే క  తె ల్ వి  
రచన: వి.స్ురేష, ఆరవ త్రగతి, జహీరాబాదు. 

సౌజనయం: మన లైెబరరీ- "జహీరాబాద్ పిలలిల కథలు" 

ఒక మేకల క్పరికి చ్లా మేకలునానేయ. 

అత్ను  రోజూ  ఆ  మేకలనినేటినీ  అడవికి 
తీస్ుకెళ్ూత ఉండేవాడ.  

ఒకసారి  వాటిలోలి  మేక ఒకటి  మందలోంచి 
విడిపోయంద్. దరి త్పిప, అటూ ఇటూ 
తిరిగి తిరిగి  అలసిపోయ త్నకు కనబడడ ఓ 
గుహలోకి దూరి పడకుననేద్. 
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ఆ  గుహ  ఒక  తెల్వి  త్కుకవ  సింహంద్. 

మేక  పడకునే  స్మయానికి   ఆ  సింహం 
వేటకని  బయటికి   వళ్ళ  ఉననేద్.  కొంత్ 
స్పటికి  వనకిక  తిరిగి  వచిచున  సింహం 
ఒకకసారిగ్  ఉల్కిక  పడడద్:  త్న  గుహలో 
ఎవరో  దూరారు!  నిదరపోత్ుననేటులి 
నటిస్ుతనానేరు! 

అంత్కు  ముందు  ఎననేడూ  సింహం 
అలాంటి  జీవిని  చూసి  ఉండలేదు:  పెదద 
గడడం,వాడిగ్  ఉననే  కొముమలూ, 

చూస్ందుకు  చిననేగ్నే  ఉనానే,  బల్షఠంగ్ 
వంపులు  తిరిగి  ఉననే  శరీరం!-  ఆ  వింత్ 
జంత్ువును  చూడగ్నే  సింహానికి  భయం 
వేసింద్.  గుహలోంచి  బయటికి  పరుగెతిత, 
గుహదవరం  ముందు  అటూ  ఇటూ 
తిరుగుత్ూ పచ్రులి  చేయటం మొదలెటిటిందద్. 
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అల్కిడికి  నిదరలేచిన  మేక,  సింహానినే 
చూసి  చ్లా  భయపడడద్.   అయతే 
సింహం  తోకముడచుకొని  బయటికి 
పరుగెత్తటం  చూస్స్రికి,  దనికి 
ఎకకడలేని  తెగింపూ  వచేచుసింద్.  అద్ 
నేరుగ్ గుహ  ముందుకే  వళ్ళ,  "ఎవరారి 
నువువ?!"  అంటూ  సింహానినే 
గద్దంచింద్. 

"నేను  సింహానినే"  భయం  భయంగ్ 
చెపిపంద్ సింహం. 

"రా!  ఒకక  సింహాననేయనా  చంపనిదే  ఈ 
గడాడనినే  తీస్ద్  లేదని  పరితిజఞు  చేశాను.  రా, 

ఇపుపడ  నినునే  చంపి  నా  గడాడనికి  విముకిత 
కల్గిసాతను" అని ఒకక ఉదుటున సింహం 
మీద్కి దూకింద్ మేక.  

హడల్పోయన   సింహం  పరుగే  పరుగు. 
'బరత్ుకు  జీవుడా'  అనుకుంటూ 
మేకపోత్ు   మరో వైపుకు పరుగు!
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వి ల ు వ నై  స్ నే హ ం  
బి.వేద విషుణు దత్త,సి.కుమార్,ఎ.గణేష,6 వ త్రగతి,గోలద సక్షన్,శ్రి గ్యతిరి ఇం.మీ.స్ూకల,అనంత్పురం. 

చింత్లగుంట బడిలో చద్వే విజయ, 

ఆద్నారాయణ్   ఇదదరూ  మంచి  స్నేహిత్ులు. 

ఆద్  నారాయణ్ద్  ధనిక వాయపార  కుటుంబం. 

విజయద్    పేద  రెైత్ు  కుటుంబం.  విజయ 

శరిదధిగ్  మనస్ు  పెటిటి  చద్వేవాడ;  ఆద్ 
నారాయణేమ   పైెపైెన  చద్వి,  అరకొర 
మారుకలతో పాస్యేయవాడ.

పదవ  త్రగతి  పరీక్షల  స్మయం: 

మిత్ురిల్దదరూ  కల్సి  చదువుత్ునానేరు. 

అకసామత్ుతగ్  ఆద్కి  భయం  మొదలయంద్. 

“ఒరే,  విజయ!  నాకు  సనైుస  రాదురా!  అనీనే 
మరిచుపోయాను.   రేపు  పరీక్షలో 
త్పుపతానురా!”  అని  ఏడవటం  మొదలు 
పెటాటిడ వాడ.

విజయ  త్న  సాధనను  పరికకన  పెటిటి,  ఆద్కి 
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ధైరయం చెపాపడ. “చూడ, నీకు అనీనే వచుచు. 

ఊరికే  'రావు'  అనుకోకు.  క్వాలంట  ఇద్గో 
ఈ  ఐదరు  పరిశనేలు  చూడ-  ఇవి  పరీక్షలో 
త్పపక వసాతయ. ఇవి సాధన చేసి పెటుటికో" అని 
రకరక్లుగ్  చెపిప,  బుజజగించి,  వాడి  చేత్ 
సాధన చేయంచ్డ.

ఆశచురయం!  మరునాటి  రోజు  పరీక్షలో  విజయ 
చెపిపన  ఐదరు  పరిశనేలూ  వచ్చుయ!  ఆద్ 
వాటిని  చకకగ్  చేశాడ.  పరీక్షలోలి  ఎపపటి 
మాద్రే అతెతస్రు మారుకలతో పాస్యాయడ.

***

పద  త్రగతి  త్రావత్   మిత్ురిల్దదరూ 
విడిపోయారు.  ఆద్ వాళ్లి నాననే వాయపార రీతాయ 
పటటిణ్ం  వైపుకు  వళ్ళపోయాడ.  విజయ 
పలెలిలోనే  ఉండిపోయాడ.   త్ండిరి 
వయవసాయం  బరువు  ఇపుపడ  విజయ 
భుజాలమీద  పడింద్.   స్వత్హాగ్  తెల్వైన 
వాడ  క్వటంతో  విజయ  వయవసాయానినే 
చకకగ్  చేశాడ.   అత్నికి  పెళ్లియంద్;  ఒక 
కొడకు పుటాటిడ. 

అంతా  స్జావుగ్  సాగిపోత్ుననే  స్మయంలో 

అకసామత్ుతగ్  విజయ  కొడకు  రవికి  నడము 
నొపిప  మొదలయంద్.   పలెలి  వదైయం  పని 
చెయయలేదు.  భారయ  స్రిత్ను  వంటబెటుటికొని 
విజయ పటటిణ్ం చేరుకునానేడ.  అకకడ పెదద 
ఆస్పతిరిలో  రవిని  చేరిపంచ్డ.  డాకటిరులి 
రకరక్ల  పరీక్షలు   నిరవహించ్రు.  రవికి 
మూత్రపిండాలోలి  పెదద  పెదద   రాళ్ుళ  ఏరపడి 
ఉనానేయ.  ఆపరేషన్  మినహా  వేరే  మారగిం 
లేదు.   పద్  లక్షల  రూపాయలు  అవుత్ుంద్. 

ఈ రంగంలో  పరిపంచఖాయతి గ్ంచిన  డా.రావు 
గ్రు త్పప ఇత్రులెవవరూ  నయం చెయయలేని 
అరుదెైన స్మస్య ఇద్..

విజయ  పలెలికు  తిరిగి  వచిచు  త్న  పరిసిథతిని 
అంచనా  వేస్ుకునానేడ.  త్న  ఇలులి,  పొలం, 

చేను  అనీనే  అమిమతే  పనెనేండ-పద్హేను  లక్షల 
వరకూ రావచుచు.. క్నీ త్రావత్ బరతికేదెలాగ?! 

ఏదయతే  అద్  అవుత్ుంద్లెమమని,  త్న 
ఆస్ుతలనినేటినీ  కుదువపెటిటి,  పద్  లక్షల 
డబుబాతో పటనేం చేరాడ విజయ.

అనుకుననేటులిగ్నే   రవి  ఆపరేషన్ 
విజయవంత్ంగ్ జరిగింద్.  మూడవ రోజున 
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ఆస్పతిరివాళ్ుళ  రవిని  ఇంటికి 
వళ్ళపోవచుచుననానేరు.   మందులు  రాసి 
ఇచ్చురు.  విజయ  డబుబా  చేత్బటుటికొని   బిలులి 
చెల్లించేందుకు వళ్ళడ.

ఆశచురయం!  ఆ  స్రికే  బిలులి  చెల్లించి  ఉననేద్! 

డా.రావు  గ్రు   స్వయంగ్   ఆస్పతిరి 
ఖరుచులనినేటినీ చెల్లించేశారు!

విజయ  నిరాఘాంత్పోయాడ.  డాకటిరుగ్రిని 
కల్సి  అడిగ్డ-  “మీరు  మావాడి  బిలులిను 
మాఫీ  చేసినందుకు  ధనయవాదలు..క్నీ.. 

త్మరు  ఇలా  ఎందుకు  చేశారో 
తెలుస్ుకోవచుచునా.. ఎందుకింత్ దయ..?”

“ఇందులో  దయ  ఏమీ  లేదు  విజయ,  నీ 
దయవలలి  నేను   డాకటిరును   అయాయను; 

ఇపుపడ ఈ మాత్రం చెయయక పోతే ఎలాగ..?”

“నాకు అరథంక్లేదు రావు గ్రూ..?”

“ఇంక్  అరథం  క్లేద,  ఒరే,  ననునే  స్రిగ్గి 
చూడరా,  నేనురా,  ఆద్ని!”  డాకటిరు 
రావుగ్రు కళ్లిజోడ తీసి నిండగ్ నవావరు.

విజయ మరోసారి నిరాఘాంత్పోయాడ.

“నీ  చేత్  సనైుస  చెపిపంచుకొని  పద  త్రగతి 
పాస్యాయను  కద,  ఆ  త్రావత్  పటుటిదలకొద్ద 
సనైేస  చద్వానురా.  డాకటిరునయాయను; 
విదేశాలకెళ్ళను;  డబుబా,  పేరు 
స్ంపాద్ంచుకునానేను.  

నీకోస్ం చ్లా వతిక్ను. ఇనానేళ్లికు 
దొరిక్వు!"  అని  విజయని 
కౌగిల్ంచుకునానేరు,  డా.ఆద్  నారాయణ్ 
రావు గ్రు!

విజయ,  ఆద్ల  స్నేహం   అటుపైెన  కలక్లం 
వరిథల్లింద్.
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తొ టి టిగ్ య ం గ
బి.వేణ్ు గోపాల,జవహార్ నవోదయ విదయలయం,లేపాక. 

అనినే బడలలో లాగే కలూలిరు  పాఠశాలలో 
కూడా  పొరిదుదన  మొదటి  పీరియడ్ లో  త్రగతి 
ఉఫాధాయయుడ  వచిచు  పిలలిల  హాజరు  స్ంఖయ 
చూస్ుకునేవారు.  మళీళ  మధాయహనే  భోజనం 
త్రావత్  ఒకసారి-  ఇలా  రోజూ  రెండసారులి 

హాజరు స్రి చూస్ుకొనేవాళ్ుళ. 
బడిలో  470  మంద్   పిలలిలుండేవారు. 

వాళ్లిందరిలోనూ   అలలిరి  పిలలిలు  పరితేయకంగ్  ఓ 
ఐదుగురు  ఉండేవాళ్ుళ.  ముచచుటగ్  త్మని 
తాము  'తొటిటి గ్యంగ'  అని పిలుచుకునేవాళ్ుళ 
వాళ్ుళ.   చకకని  ఎత్ుత,  శరీరాకృతి  కల్గిన 
అనిల   వాళ్ళ  గ్యంగు   నాయకుడ.  వేణ్ు, 
రేవంత, సిదదరథ, మణి  గ్యంగు స్భుయలు.
ఉపాధాయయులు,  త్ల్లిదండరిలు  ఎవరు 
వాళ్లికు  ఎ నినే రక్లుగ్  చెపిపనా, లాల్ంచినా, 

బుజజగించినా,  తిటిటినా,  కొటిటినా  వాళ్ుళ 
మటుకు   వాళ్ళ  పదధిత్ులను  మారుచుకోలేదు. 
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'నవివ  పోదురు  గ్క  నాకేటి  సిగుగి?!'-  అద్, 

వాళ్ళ  ధోరణి.

రకరక్లుగ్ అలలిరి చేస్సిన త్రావత్ తొటిటి 
గ్యంగుకు బడిలో ఉండటం కషటింగ్ తోచింద్. 

'బడి జరుగుత్ుండగ్ మనం  బయట  తిరిగితే 
ఎంత్గొపప?!'  అనుకునానేరు.   మొదటి 
రెండ  పీరియడ్ ల  త్రావత్  ఎవరికివాళ్ుళగ్ 
బడినుండి  బయటపడటం  మొదలుపెటాటిరు. 

మొదటి పీరియడ్ త్రావత్ ఇక హాజరు స్మస్య 
ఉండదు కద!

స్ూకలకి  దగగిరలోనే  ఓ చెరువు ఉండేద్.  వళ్ళ 
చెరువులో   ఈదులాడడం,  ఎండరక్యలు, 

చేపలు  పటిటి,  ఉపుప  క్రం  వేసి,  క్లుచుకుని 

తినటం  మొదలు  పెటాటిరు  వీళ్ుళ.  అటాలి రోజూ 
స్ూకల  కి  డంక్  కొటటివారు.  వాళ్ులి  అటాలి 
చేస్ుతననే  స్ంగతి  బడిలో  పిలలిలందరికీ 
చెపుపకునేవాళ్ుళ  తొటిటిగ్యంగు  వాళ్ుళ. 
అయతే  ఆ  స్ంగతి  ఉపాధాయయులెవవరికీ 
తెల్స్ అవక్శం లేకపోయంద్.

అయతే, అటాలి పరితి రోజూ డంక్ కొటటిటం వలలి 
వాళ్ళకు  టచరులి  చెపిపన  పాఠాలు  అస్లు 
అరథమయేయవి  క్దు.  ఫల్త్ంగ్  పరీక్షలలో 
చ్లా  త్కుకవ  మారుకలు  వచేచువి.  టచరులి 
కూడా  బాగ్  తిటిటి  పెటటివారు.  అయనపపటికీ 
'కుకక  తోక  వంకర'  అననేటుటి  వాళ్ళ  బుద్ధి, 
పరివరతన మాత్రం మారలేదు.  తొటిటిగ్యంగ చేస్ 
ఈ చేషఠలు వాళ్లి త్ల్లిదండరిలకు కూడా తెల్స్వి 
క్వు.  'పిలలిలు  పాఠశాలకు  వళ్ళ  బాగ్ 
చదువుకుంటునానేరు'  అనుకునేవాళ్ుళ 
వాళ్ుళ.
రానురాను తొటిటిగ్యంగుకు  ఎపుపడూ చెరువు 
దగగిరికే  పోవటం  విస్ుగ్గి  అనిపించసాగింద్. 

చెరువుకి  2  మైళ్ళ  దూరంలో  ఉననే   మామిడి-

జామ  తోటలు   వాళ్లి   దరశనీయ  స్థలాల  పటటికి 
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జమ  అయనాయ.  ఆ  తోటలోలికి  పోయ 
ఎంచక్క  కడపు  నిండా  క్యలు   తింట 
వాళ్ుళ  ఇక   మధాయహనేం  భోజనానికి  కూడా 
రానవస్రం  ఉండదు!   స్ూకల  వద్లే 
స్మయానికి  నేరుగ్  పుస్తక్ల  కోస్మే  బడికి 
వళ్లిచుచు! 

ఒకరోజు రాతిరి బాగ్ వరషాం పడింద్. గుంత్లోలి 
అంత్టా  నీరు  నిండింద్.   మరునాడ 
ఉదయం  ఆక్శం  మబుబాలతో  నిండి   ఉంద్. 

అడవి జంత్ువుల  స్ంచ్రం  మొదలయంద్. 

అయనా  అలవాటై్న  పారిణాలు  కద, 

తొటిటిగ్యంగు  ఊరికే  ఉండలేకపోయంద్. 

పొరిదుదన  రెండవ  పీరియడ్  అవవగ్నే 

ఐదుగురూ గోడ దూకి బయట పడాడరు. 

చెరువు  దరి  పటాటిరు.   దరి  అంతా  బురద 
బురదగ్ ఉంద్.  మధయలో అందరూ ఆగ్రు. 
"ఒదుదరా!  ఇపుపడ  చెరువుకి   వళ్ళడం  కషటిం. 

తోటలకు  వళ్దం.  తారు  రోడడ  మీదుగ్ 
వళ్లిచుచు"  అని  నిరణుయంచుకునానేరు.   రోడడ 
బాట  పటాటిరు.   ఆనందంగ్  గంత్ులేస్ూత 
రోడడ మీద ఆడత్ూ పాడత్ూ చ్లా దూరం 
పోయారు.  తోట దగగిరికి చేరుకునానేరు. 

అంత్లో  అకసామత్ుతగ్  వాళ్లికొక  అడవిపందుల 
గుంపు  ఎదురు  పడింద్.   సాహస్  వీరులు 
కద,  తొటిటిగ్యంగువాళ్లి  చేత్ులోలి  రాళ్ుళ 
పరిత్యక్షం అయాయయ.  వాళ్ులి వాటి మీద రాళ్ుళ 
వయయటం-  అవి  వాళ్లి   మీద్కి  దూకటం-  ఏద్ 
ముందు  జరిగింద  చెపపటం  కషటిమే. 

మరుక్షణ్ంలో   అవి  వాళ్లిని  అంద్న  చోటునలాలి 
పొడిచి,  చీరి    కొస్  పారిణాలతో  వద్ల్ 
ముందుకు  సాగిపోయాయ.

స్రిగ్గి  అదే  స్మయానికి  ద్వచకర  వాహనంపైె 
బడికి  వస్ుతననే  ఉపాధాయయుడ  ఒక్యన 
జరుగుత్ుననే  భీభతాసనినే   చూసి  ఆగిపోయ, 
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అందరికీ  స్మాచ్ రం  అంద్ం చ్డ.”ఎవరో 
పిలలిలుపాపం,  అడవి పందుల బారినపడాడరు" 

అని తెల్యగ్నే బడి పిలలిలు, ఉపాధాయయులు 
అందరూ  బయలుదేరి  వచ్చురు  స్ంఘటనా 
స్థలానికి.

చూస్త అకకడననేద్ తొటిటిగ్యంగ! 

అందరూ  కల్సి  వాళ్లిని  ఆస్ుపతిరిలో 
చేరిపంచ్రు.  

"వీళ్ుళ ఈ స్మయానికి బడిలో ఉండాల్ కద, 

ఇంత్  దూరం  ఎందుకు  వచ్చురు?"  అని 
అడిగ్రు  పరిధానపాధాయయులవారు. 

ఎవవరూ  స్మాధానం  ఇవవలేకపోయారు. 

చూడగ్  వాళ్ళందరికీ  హాజరు  పడి  ఉననేద్ 
మరి!  పరిధానపాధాయయులవారు   ఈ 
విషయానినే  ఊరికే  పోనివవలేదు-  బడి 
స్మయంలో   ఎవవరూ  బయటికి  పోకుండా 
పరిహరీ  గోడ,  దనికొక  గేటు,  తాళ్ం,  దవర 
రక్షకుడ- ఇవనీనే వచ్చుయ.

త్ల్లిదండరిలకు కబురు అంద్ంద్.  ఇంత్ పెదద 
స్ంఘటన  జరిగితే  పేపరులి  మాత్రం  ఎందుకు 
ఊరుకుంటాయ?  తొటిటిగ్యంగు  గురించి 
పేపరలిలో  అంత్టా  రాశారు.  అందరూ   వాళ్లిని 
మత్తగ్ చీవాటులి పెటాటిరు.  

ఒక సారి ఆస్ుపతిరిలోంచి బయట పడాడక అస్లు 
ఇక  తొటిటిగ్యంగ పూరితగ్ రదేద అయపోయంద్. 

కుంటుకుంటూ,  ముకుకత్ూ,  మూలుగిత్ూ 
ఉననే  వాళ్లికు  ఇక  బడి  నుండి  త్పిపంచుకొని 
బయటికి  వళ్ళలనే  అనిపించలేదు.  ఆ  రోజు 
నుండి  హాయగ్  చదువుకుంటూ  మంచి 
బుద్ధిమంత్ులాలి మల్గ్రు.  
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"జూ"అ లా  మొ ద లె ంై ద్  
నిజంగ్   జంత్ు  పరిదరశన  శాలలు  ఎలా  మొదలయాయయో  గ్ని,  సాయ  పరిపల్లిక  ఊహ  మాత్రం   నిజం  
అనిపించేంత్  బాగుంద్ ...
రచన: టి.సాయపరివళ్లిక, 9th రోజ,అరవింద స్ూకల. 

అనగనగ్ ఆఫిరిక్ లో ఒక ఊరు.ఆ ఊరు పేరు జోన్ . 
జోన్ చ్లా అందమైన ఊరు.ఆ ఊరి పరిజలంతా ఎంతో  ఐకమత్యంగ్ కల్సి మల్సి  ఉండేవాళ్ుళ . ఏ 
చిననే పండగ వచిచునా  వాళ్లింతా  ఎంతో  స్ంతోషంగ్ జరుపుకునేవాళ్ుళ. 
ఆ   ఊళ్ళనే   "కీరో"  అని   ఒక  అబాబాయ 
ఉండేవాడ. 

కీరో  ఎంతో  మంచివాడ.  పొలం  పనులోలినూ, 

ఇంటి   పనులోలినూ   త్ను  వాళ్ళ 
అమామనాననేలకు  ఎంతో  స్హాయం చేస్వాడ. 

అవస్రాలోలి  ఉననే  వారికి  సాయపడటమంట 
కీరోకి  ఎంతో ఇషటిం.  
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ఒక  సారి   కీరో   త్మ    పొలానికి  వళ్ళడ. 

పొలం   గటుటిమీద    గరిదద  ఒకటి  ఓ  కుందేలును 
చంపేందుకు పరియతినేసోతంద్. 

వంటనే  ఆ   గరిదదపైెకి  రాళ్ుళ  విస్రడం 
మొదలుపెటాటిడ కీరో. 

క్నీ  ఆ  గరిదద  కుందేలును  విడవకుండా,  దనినే 
పొడస్ూతనే ఉంద్. 

"ఇలాక్ద"ని,  కీరో  ఆ  గరిదదదగగిరకు  వళ్ళ  దనినే 
తోలడం మొదలుపెటాటిడ. 

క్నీ, ఆ గరిదద కీరోపైెకి తిరగబడి, వాడివీపుమీద పొడవటం మొదలుపెటిటింద్. 

అపుపడ కీరో  మొదట -కుందేలుని త్న దగగిరకు తీస్ుకొని, దనినే త్న షరుటిలో దచ్డ. అటుపైెన 
గరిదదను గటిటిగ్  త్రిమి వళ్ళగొటాటిడ. గ్యపడద కుందేలును త్న ఇంటికి తీస్ుకెళ్ళడ. 

ఇపుపడ త్న దగగిర ఏడ కుందేళ్ుళ ఉనానేయ!

ఇద్వరకే  త్ను  ఆరు  కుందేళ్లిను,  మూడ 
పావురాలను,  ఒక  కుకకను,  నాలుగు 
పిలులిలను  పారిణాపాయ  సిథతినుంచి  క్పాడి 
పెంచుత్ునానేడ.  వాటిని  పెంచడంలో   కీరోకి 
వాళ్ళ  అమామనాననేలు,  ఆ   ఊరిజనాలు 
అందరూ   సాయపడేవారు. 

క్లం  గడిచేకొద్ద,  కీరో  దగగిరచేరే  జంత్ువుల 
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స్ంఖయ  పెరగసాగింద్.  వాటనినేంటినీ  స్ంబాల్ంచడం  కోస్మని   ఊరంతాకల్సి    ఒక  పరితేయకమైన 
స్థలానినే  ఏరాపటుచేదదమనుకునానేరు.  అనుకుననేటుటిగ్నే,  వారంతా  కల్సి  చందలు  వేస్ుకుని, 

క్పాడబడే జంత్ువులకోస్ం ఒక పరితేయకమైన స్థలానినే ఏరాపటుచేశారు.ఆ త్రావత్ ఆ స్థలానికి చ్లా 
జంత్ువులు  బయటినుండి  కూడా  రావటం  మొదలుపెటాటియ.  అవనీనే  కలసి  అకకడ   ఆడత్ూ 
పాడత్ూ ఎంతో హాయగ్  గడిపేవి. 

అలా  మొదలైెందననేమాట- మొటటిమొదటి  "జూ"!
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ఎడపక దురజనుండొరుల కెంత్యు గీడొనరించును గ్నియే 
ఎడలను  మేలు స్య డొకయంచుక య ైనను; జీడ పురువతా
జెడ ద్ను నింతెక్క  పుడి సండ జలంబిడి  పెంచనేరుచునే 
పొడవగుచుననే  పుషపఫల భూరుహ మొకకటినెైన భాస్కరా?

భావం:  చీడ పురుగు ఎనానేళ్లియనా తాను చెడ తింటుంద్ త్పిపస్త  పెరిగి పెదదయ పూలు-పళ్ుళ 
ఇచేచు మొకకను ఒకకదనినే అయనా పెంచుత్ుంద? పెంచదు కద? అదేవిధంగ్  చెడ నడవడి 
కలవాడ కూడా  ఇత్రులకు ఏనాటికయనా కీడే చేసాతడ క్ని కొంచెం కూడా మేలు చేయడ. 

భాస్కరా!

మీ సా ల మ మ  మా ట :  మనం చెపిపనటలి జరగ్లని అనుకోవటం వలేలి మనకు ఇత్రులు 
విరోధులవుతారు.  మన అభిపారియానినే అందరిచేతా అవుననిపించుకోవటంలోనే మన సామరధియం 
ఉంటుంద్.  

స్కరణ్, సౌజనయం:  పసిడి మొగగి, బడిపిలలిల సాహిత్య మాస్ పతిరిక, పరిభుత్వ ఉననేత్ పాఠశాల, ఆముదల వలస్.
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మా రి న  దొ ం గ  
ఈ కథలో  హేమంత్ుడిలాంటి  పిలలిలమేగ్,  మనం అందరమునూనే..?  దొంగలు ఎదురు పడితే మరి  మనం  
ఎలా పరివరితసాతమ , మరి ఆ దొంగలు ఎలా పరివరితసాతరో...?!

రచన: డా.సిరి, మిరాయలగూడ, నల్గిండజిలాలి. 

మహతీపురంలో   హేమంత్ుడనే  పేదవాడ 
ఉండేవాడ.  అత్ని  చిననేత్నంలోనే  త్ండిరి 
చనిపోయాడ.   త్ల్లి  త్ులశమేమ  అత్డినే 
అలాలిరు  ముదుదగ్  పెంచింద్.   త్న  ఇంటి 
ముందుననే  ఖాళీ  స్థలంలో  కూరగ్యలు 
పండించి,  వాటిని  పొరుగు  గ్రిమంలోని 
స్ంత్లో  అమేమద్  ఆమ.  అలా  కూరగ్యలు 

అమమగ్  వచేచు  కొద్దపాటి  ఆదయంతోనే 
కొడకుకి   ఏ  లోటూ  రానీయకుండా  పేరిమగ్ 
చూస్ుకునేద్  త్ులశమమ.  త్నకోస్ం  త్ల్లి 
పడత్ుననే  కషటిం  చూసి  హేమంత్ుడ  కూడా 
ఆమకు  అనినే  పనులోలినూ 
సాయపడత్ుండేవాడ.  

హేమంత్ుణిణు  గురుకులానికి  పంపి 
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విదయవంత్ుడినే  చెయాయలనుకునానే, 
త్నదగగిరుననే డబుబా అందుకు స్రిపోదని తెల్సి 
లోలోపలే  బాధ  పడిపోయేద్  త్ులశమమ. 
అయతే  త్నకు  తెల్సిన  చ్లా  విషయాలేనే 
కొడకుకి  నేరేపద్.    త్ల్లి  చెపిపన  పరితి 
విషయానీనే   శరిదధిగ్   నేరుచుకునేవాడ 
హేమంత్ుడ.  

ఒకనాడ  త్ులశమమకు జవరం వచిచుంద్. 

అంచేత్  ఇలులి  కదలలేకపోయంద్.   త్ల్లికి 
బదులు  తాను  స్ంత్కు  వళ్ళలని 

నిరణుయంచుకుననే  హేమంత్ుడ,   త్ల్లికి 
జాగరిత్తలు  చెపిప,  కూరగ్యల  త్టటి 
నెతితకెత్ుతకొని  పొరుగుగ్రిమంలో  స్ంత్కు 
పోయాడ.  అకకడ  కూరగ్యలు  అమమగ్ 
వచిచున  డబుబాతో  తిరుగు  పరియాణ్ం 
అయాయడ. 

దరిలో  ఒక  పెదదయన  ఎదురయాయడత్నికి. 

వంగిపోయన  నడము;  చేతిలో  ఒక   కరరితో 
ఉననే ఆ  పెదదయన హేమంత్ుడిని ఆపాడ: 

"నాయనా!  నాద్  ఆ   పకక  ఊరు.  పని  మీద 
ఈ  పకకకి  వచ్చును.  మా  ఊరికి  వళ్ళలంట 
మధయలో  ఉననే  ఈ  అడవిని  దటాల్. 

నేనెపుపడూ ఒంటరిగ్ అడవిని దటింద్ లేదు. 

ఒకకడినే  వళ్ళలంట   భయంగ్  ఉంద్" 

అనానేడాయన  నీరస్ంగ్. 

హేమంత్ుడికి  అత్డిపటలి  జాల్  కల్గింద్. 

"దనిదేముంద్లే  తాతా,  నేను  నినునే   అడవి 
దటిసాతనులే"  అనానేడ,  తాత్  చెయయ 
పటుటికుంటూ.     

ఇదదరూ  నడవటం  మొదలుపెటాటిరు. 
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అడవిమధయలోకి   చేరుకోగ్నే  ఉననేటులిండి 
ఆగ్డ  తాత్ -
"ఏమైంద్   తాతా? ఎందుకు  ఆగిపోయావు?" 

అని అడిగ్డ హేమంత్ుడ. 

"ఎవరారి తాత్? నీవనుకుంటునటుటి నేను ఒటిటి 
ముస్లాడినే  క్ను!  గజదొంగ  రంగడిని! 

మరాయదగ్  నీదగగిరుననే  డబబాంతా   నాచేతిలో 
పెటుటి.  లేకపోతే  ఈ  కతితతో  నీ  పీక  కోసాత!" 
అంటూ వికృత్ంగ్  నవువత్ూ    త్న   దగగిరుననే 
కతితని  తీశాడ రంగడ. 

హేమంత్ుడ  త్న  దగగిరుననే  డబుబాను   అత్ని 
చేతికి  అంద్స్ూత   "నా  దగగిర  పరిస్ుతత్ం  ఉననేద్ 
ఇంత్  మాత్రమే  తాతా,   బహుశ:  ఇద్  నీ 
అవస్రాలకి  ఏమాత్రం  చ్లక  పోవచుచు. 

అయనా  ఉననేద్  ఈ  క్సినినే  డబుబాలే   కనక- 

ఇంద, తీస్ుకో!" అనానేడ   మామూలుగ్. 

అపపటి  వరకూ  త్న  బెద్రింపుకులోనెైన 
పరితివాడూ  పారిణ్భయంతో  గిజగిజలాడత్ూ 
త్న  క్ళ్లిమీద  పడి   బరతిమలాడటమే  తెలుస్ు 
రంగడికి. అయతే హేమంత్ుడ త్నను చూసి 
భయపడకపోవడం, పైెగ్ అడిగిన వంటనే త్న 
దగగిర  ఉననే  డబుబానంతా  ఇవవబూనటం, 

అంతాచేసి  పరమ   స్నేహంగ్  మాటాలిడటం, 

రంగడిలో   ఏద  త్పుప చేస్ుతనానేనననే  భావనను 
కల్గించ్య.   

అయనా  అదేమీ  పైెకి  కనబడనీయకుండా 
"ఒరే,  చిననేడా!  ఎవరి  పేరు  వింట  ఈ 
రాజయంలో  పరిజలందరూ  భయపడతారో  ఆ 
రంగడిని  నేనే!  ననునే  చూస్త  నీకు  భయం 
వయయడం  లేద?!"అని  అడిగ్డ  ,  కరకు 
గొంత్ుతో.
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"నువువ ఎవరెతైేనేమి తాతా, నువ్వ నాలాంటి 
మనిషివేగ్?  'సాటిమనిషిని  చూసి 
భయపడటమంట  వారిలో  మానవత్కు 
బదులు  కౄరతావనినే  చూసినటలి'  అని  మా 
అమమ  చెపూతంటుంద్.   కౄరత్వం  మృగ్ల 
నెైజం; మనుషుల త్త్వం అద్ క్దు కద? 

మరి అలాంటపుపడ, సాటి మనిషివి- నీలో 
కౄరతావనినే  చూశానంట  నినునే 
అవమానించినటలి  కద?!"  అనానేడ 
హేమంత్ుడ. 

"క్నీ  నేను  దొంగను-  గజదొంగను!  నువువ 
ననునే  చూసి  భయపడలేదు  స్రే-  నీకు  కనీస్ం 
నామీద  కోపం కూడా రావటలిద?!" అడిగ్డ 
రంగననే- కొంచెం త్గుగిత్ూ.

"పుటుటికతోనే  ఎవవరూ  దొంగలుగ్  పుటటిరు 
కద,  తాతా?!  నువువ  దొంగగ్  మారావంట, 

మరి   నీ  తెల్వికి,  సామరాథయనికి  త్గిన  పని  వేరే 
ఏద్  నీకు  దొరికిఉండక  పోవచుచు;  లేద  నీ 
సామరథయం  ఏమిట్,  నీ  పరితిభ  ఏమిట్ 
ఇత్రులకు  అరథమయేయలా  తెల్యజెపపటం 
నీకు రాలేదేమ. 

సాధారణ్ంగ్  మనం  ఎపుపడైనా   ఒక  మంచి 
పనిని  చేస్ుకుంటూ  పోయామనుకో;  ఆ  పనే 
మనకు  ఇంక్  చ్లా  మంచి   పనులు 
నేరుపత్ుంద్.  అటుపైెన  మనం 
చేయాల్సందలాలి  మన  పరితిభను  మరింత్ 
అభివృద్ధి చేస్ుకునేందుకు  పరియతినేంచటమే. 

అంత్  క్కపోయనా,  నీ  పరియతానేలు 
నినెనేంత్గ్  చీకటిలోనూ,  నిరాశలోనూ 
మిగిల్చునా,  స్నామరాగినినే  నువువ 
వదలనంత్వరకూ  స్ంతోషం  నీతోనే 
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ఉంటుంద్.  

ఇకనెైనా  నువువ  స్నామరగింలో  నడవగల్గితే 
బాగుండను-  క్నీ  నీ  పరిగతికి   మేలు 
చెయయగల్గే   స్హాయం  ఏద్  నేను 
చెయయలేకపోత్ునానేనే అని బాధగ్ ఉంద్.  

కనీస్ం ఈ  క్సినినే డబుబాలీనే తీస్ుకుంట  నేను 
స్ంతోషపడతాను"  అనానేడ  హేమంత్ుడ, 

పరిశాంత్ంగ్. 

రంగడి  మనస్ు  లోపల్నుండి  పశాచుతాతపం 
పెలులిబికి  వచిచుంద్.  ఇనానేళ్ూలి  త్ను  చేస్ుతననే 

పనిలో  మంచి  చెడడలను  గురితంచక  కూరిరంగ్ 
పరివరితంచినందుకూ,  అందరినీ  బెద్రిస్ూత 
గడిపినందుకు ఎంతో బాధపడాడడ రంగడ. 

త్న  పరివరతనలో  మారుప  తీస్ుకొచిచునందుకు, 

హేమంత్ుడికి  కృత్జఞుత్లు  చెపిప,  అత్డి 
డబుబాను అత్నికి ఇచేచుశాడ. 

ఇకపైె  తాను  మంచిమారగింలో  నడసాతనని 
హేమంత్ునికి  మాట  ఇచిచున  గజదొంగ 
రంగననే,  అటుపైెన   మనిషిగ్  మారాడ. 

ఆనందంగ్ జీవించ్డ.
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అ నీ నే  అ డ గ ు ద ం !

టచరు: పరీక్ష  రాస్టపుపడ  పెనిసలు, స్కలు వంటివి మీరే  తెచుచుకోవాల్.  పకకవారిని ఏ వస్ుతవ్  
అడగకూడదు.

స్ూటిడంట: మరి అయతే  జవాబులు అడగొచ్చు టచర్?!

తీ రి క లే ని  ప ని !

యాచకుడ: ఏదెైనా ఉంట పెటటిమామ!
స్ువరణు:  ఆరోగయంగ్నే ఉనానేవుగ్, ఏదెైనా పనిచేస్ుకుని తినొచుచుగ్?

యాచకుడ: తీరికలేదమామ, ఉదయం నుండి సాయంత్రందక్ అడకోకడానికే స్రిపోత్ుంద్.
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స్ మ ధ ర ు మ డ  
రచన:జయరామి రెడిడ, శ్రిసాయ కుటుటిపని శిక్షణా కేందరము, చెనేనేకొత్తపల్లి. 

కృషాణుపురం  గ్రిమ  పెదద  స్మధరుమడ   ఎంతో 
తెల్వైనవాడ.  స్మస్యలకు  పరిషాకరాలు, 
తీరుపలు  చెపపడంలో  ఆయనకి  ఆయనే  సాటి. 

స్మధరుమడ  చెపేప  స్ందరోభచిత్మైన 
స్లహాలు,  స్ూచనలు,  తీరుపలూ 
గ్రిమస్ుథలందరికీ    నచేచువి.  అందరికీ 
ఆయనంట ఎంతో గౌరవం ఉండేద్. 

రాను  రాను   స్మధరుమడి   పేరు  పరిఖాయత్ులు 
బాగ్  పెరిగ్య.  చుటుటిపకకల  గ్రిమాల 
పరిజలుకూడా  చ్లామంద్   ఆయనదగగిరకు 
వచిచు  త్మ  స్మస్యల్నే 
పరిషకరించుకునేవాళ్ుళ. 
ఇద్  ఇలా  ఉండగ్,  ఒకనాడ  దేవలోకంలో 
దేవత్లందరూ   కల్సి  స్భ  ఏరాపటు 
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చేస్ుకునానేరు:  'యమధరమరాజు  ఎంత్ 
కఠినమైన   శిక్షలు  వేస్ుతనానేకూడా, 

భూలోకంలో   మనుషులు  మాత్రం   మారటం 
లేదు.  ఎందుకు?'  అని  వారంతా 
చరిచుంచుకుంటునానేరు. 

చరచు మధయలో, నారదుడ అనానేడ"అందరికీ 
ఒకే  త్రహాలో  చ్లా  కఠినమైన  శిక్షలు 
వేస్ుతనానేడ  మన  యమ  ధరమరాజు.  అందుకే 
జనాలంతా  వాటికి స్పంద్ంచటం మానేశారు. 

అయతే  మరి  భూలోకంలో   స్మధరుమడ 
ఎంత్  చకకగ్,  స్మయస్ూఫూరితతో 
వయవహరిస్ుతనానేడంట,  మనుషులంతా 
వరస్పెటిటి మారిపోత్ునానేరు" అని. 

వంటనే  యమధరమరాజుకి  కోపం  వచిచుంద్. 

"ముందు  ఆ   స్మధరుమడ   స్మస్యల్నే  ఎలా 
పరిషకరిస్ుతనానేడ  చూసాత-  ఆ  త్రావత్ 
నారదుడి  పని  పడతా"  అని   వంటనే  మానవ 
రూపంలో  స్మధరుమడ  ఉండే  పారింతానికి 
చేరుకునానేడ. 

ఆ  రోజున  రంగననే  అనే  రెైత్ు  పొలంలో 
దరినపోయే  వయకుతలు  ఐదుగురు  దూరారు. 

మామిడి   పండలి  కోస్ుకొని  ఆరగించ  బోత్ూ 
పటుటిబడాడరు.   రంగననే  ఆ  ఐదుగురినీ 
స్మధరుమడి   దగగిరికి   తెచిచు  నిలబెటాటిడ. 

స్మస్యను   ఆయన  ఎలా  పరిషకరిసాతడ 
చూస్ందుకు యముడితో పాటు  చ్లామంద్ 
వచిచు నిలబడాడరు. 

స్మధరుమడ   ఐదుగురినీ  చూశాడ. 

మొదటివాడ,  రెండవాడ   త్ల  వాలుచుకొని 
నిలబడి  ఉనానేరు.  మూడవాడ, 

నాలుగోవాడ   త్ల  మామూలుగ్  పెటుటికొని 
ఉనానేరు.  ఐదవాడ   త్ల  ఎతిత  నిలబడి 
ఉనానేడ. 

"మీరు  అందరూ  అస్లు  తోటలోకి  ఎందుకు 
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వళ్ళరు?" అడిగ్డ స్మధరుమడ. 

"మేం అందరం  పటటిణ్ం వళ్ళందుకు  ఆట్లో 
బయలుదేరాం.  దరి  మధయలో  అద్ 
చెడిపోయంద్.  మేం  నడస్ూత  వళ్ూత, 
ఈయన  తోటలో ఆగ్ం.  ఇలా  పటుటిబడాడం" 

అనానేరు వాళ్ుళ. 
"అందరిద్  ఒకే  ఊరా?"  అడిగ్డ 
స్మధరుమడ. 

"క్దు" అనానేరు వాళ్ుళ. 
స్మధరుమడి  చూపు   యమధరమరాజు  మీద్కి 
పరిస్రించింద్.  "నువవవరు?  కొత్తవాడిలా 
ఉనానేవు?" అనానేడ. 

"కొత్తవాడినే,  నీ  నాయయ  విచ్రణ్  ఎలా 
ఉంటుంద  చూస్ందుకు వచ్చును"అనానేడ. 

స్మధరుమడ   యమధరమరాజును  తీస్ుకొని, 

ఒక గద్లోకి వళ్ళడ.  మొదటి వాడిని లోనికి 
రమమనానేడ. 

"నీ  పేరు,  ఊరు,  వృతిత?"  అడిగ్డ 
స్మధరుమడ. 

"అయాయ, నా పేరు శాయమ స్ుందరశాసితర. మాద్ 

బాక్రం.  నేను  పురోహిత్ుడిని"  అనానేడ 
మొదటివాడ. 

"పండలి ఎందుకు  కోసావు?" స్మధరుమడ 
అడిగ్డ. 

అత్ని  త్ల  మరింత్   వాల్పోయంద్. 

"ఆకలేసింద్.." అని గొణిగ్డ. 

"అయాయ,  శాసితరగ్రూ,  మీ  ఇంటి  ముందు 
నిలబడడ  బిచచుగ్ళ్ుళ   ఆకల్తో  'అమామ  అననేం 
పెటుటి  త్లీలి'  అని  అడగుతారా,  లేకపోతే    మీ 
ఇంట్లికి  దూరి  చేతికంద్ంద్  తింటారా?

అడిగ్డ స్మధరుమడ. 

అత్ని  కళ్లిలో  నీళ్ుళ  తిరిగ్య.  "అయాయ! 
ననునే  మనినేంచండి.  త్పుప  చేశాను.  ఇకపైె 
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ఇటాలింటి  త్పుప  ఎననేడూ  చేయను"  అనానేడ 
స్మధరుమడి   క్ళ్ళ  మీద  పడత్ూ. 

స్మధరుమడ  అత్నినే  పటుటికొని  ఆపాడ. 

"మీరు  మంచివాళ్ుళ.  అరథం  చేస్ుకోగలరు. 
ఇలాంటి  త్పుప  ఎననేడూ  చేయకండి"  అని 
చెపిప అత్నినే వద్లేశాడ. 

"మరి  శిక్ష..?"  నివవరపోయాడ 
యమధరమరాజు. 

త్రావత్  రెండవ  వాడిని  పిల్పించ్డ 
స్మధరుమడ. 

"నీ పేరు? వృతిత? నీ వందుకు నీ ఇలాంటి పని 
చేశావు?" అడిగ్డ అత్నినే. 
"అయాయ! నా పేరు కుబేరుడ. వాయపారిని. ఓ 
పండ  తినేసి  వళ్త   నగరంలో  టిఫిన్,భోజనాల 
ఖరుచులు   మిగులుతాయని.."  గొణిగ్డ 
అత్ను. 
"స్రే,  మరి   ఊరోలి  ఉననే  జనాలను  పిలుసాతను; 

నీ  స్రుకులనీనే  ఎత్ుతకెళ్ళమంటాను;  వాళ్ళకూ 
ఏద  కొంచెం   మిగులుత్ుంద్  కద"  అనానేడ 
స్మధరుమడ. 

శటిటి  కళ్ుళ  తేలవేశాడ.  "అయాయ  !
అంత్పనిచేయకండి  .  నేను   రెండ 
మామిడిపళ్ుళ  తిననేమాట   నిజం.  వాటికి 
గ్ను   ఆ  రెైత్ుకు  ఎంత్  డబుబా  ఇవావలో 
చెపపండి;  డబుబా  ఇచిచు  నా  త్పుపను  స్రి 
ద్దుదకుంటాను" అనానేడ. 

"ఐదు వందల  రూపాయలు  జరిమానా 
విధించ్డ స్మధరుమడ. 

కుబేరుడి   ముఖం  వికసించింద్.  చటుకుకన 
జేబులోంచి  ఐదు  వందల  రూపాయలు  తీసి 
ఇచ్చుడ.  "  అయాయ,  ఈ  డబుబాదేముంద్, 

రెండ రోజులలో స్ంపాద్ంచుకోగలను. ఊరోలి 
వాళ్లింతా   ఒకోక  స్రుకు  ఎత్ుతకెళ్తే   10 వేలు 
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పోవును గద!" అనానేడ పోబోత్ూ. 

"ఆగ్గు-  జరిమానా  కటాటివు  కద  అని  త్పుప 
మళీళ  చేస్వు-  ఈసారి  దొరిక్వంట   వయయ 
రూపాయలు కటాటిల్స వస్ుతంద్ జాగరిత్త!" వేలెతిత 
బెద్రించ్డ స్మధరుమడ. 

"అయోయ, సావమీ! ఇక మీరు స్వయంగ్ వచిచు 
నిలబడి   త్పుప  చేయమనానే  చేయను  నేను.. 

మీ  పాదల  ఆన"  అని  పాదలంటి  మొకిక 
పోయాడ శటిటి. 
స్మధరుమడ మూడవ వాడిని రమమనానేడ. 

"నువవందుకు దొంగ పని చేశావు?" అడిగ్డ 
స్మధరుమడ. 

"అయాయ, నా  పేరు రాజశఖర్. ఆ రెైత్ు పొలం 
బాగుంద్;  చకకని  క్త్  క్సింద్  అని  చూస్ూత 
ఉనానేను.  అంత్లో  తెగి  పడిన   పండ  ఒకటి 
కనిపిస్త   తినానేను  త్పప,  వేరే  ఏమీ  లేదు" 

స్మాధానం ఇచ్చుడ మూడవాడ. 

"నీ వృతిత?" అడిగ్డ స్మధరుమడ. 

"వయవసాయం" అనానేడత్ను. 
"స్రే,  మరెతైే  ఇపుపడ  పరిషాకరం  ఏమిట్ 

నువేవ చెపుప" అనానేడ స్మధరుమడ. 

"అయాయ!  అస్లైెతే  నేను  అకకడ  ఉండి 
ఉండకూడదు.  ఉనానేను,  అడకుకండా 
తినానేను-  అద్  త్పేప.  దనికి  గ్ను   మీ 
ఊరందరి  ఉపయోగం  కోస్ం   ననేనేం 
చేయమంట  అద్,  స్ంతోస్ంగ్  చేసాతను" 

అనానేడ అత్ను. "అయతే స్రే, వళ్ుళ. ఊరి 
బాగుకోస్ం  నీకు  నచిచున  పని  ఏదెనైా  చేసి  పో" 

అని విడిచి పెటాటిడ  స్మధరుమడ. 

"ఏం  పన  కూడా  చెపపలేదే..?"  నరు 
నొకుకకునానేడ యమధరమరాజు. 

నాలుగోవాడ వచిచు  చెపాపడ- "అయాయ!  నా 
పేరు  మలలిననే.  వయస్ు  మల్ళన  అమామ 
నాననేలు,  భారయ,  పిలలిలు-  ఇంత్మంద్ 
ఆధారపడి  ఉనానేరు,  నామీద.  నా  త్ల్లి 
దండరిలు  పెదదవాళ్ుళ;  పిలలిలు  చిననేవాళ్ులి. 
భారయ  ఆరోగయం  అంత్ంత్  మాత్రం  క్వడంతో 
నేనొకకడినే  పనిచేసి,  వచిచున  డబుబాలతో 
ఇంటిని  గుటుటిగ్  నడపుకుంటూ  వస్ుతనానే. 
నిననే   రాతిరి  మాకు  ఇంట్లి   అననేం  స్రిపోలేదు- 

ఇంటి  పెదదగ్  నేను  కొంచెమే   తిని 
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ఊరుకునానేను.  అందువలలి  బాగ్  ఆకల్గ్ 
ఉండింద్.  చకకని  పండలి  కనిపిస్త  ఆశకు  లోనెై 
తినానేను.  నేను  అడగకుండా  తినటం  త్పేప. 
అందుకు  గ్ను  ఈ  రోజంతా  త్మరు  ఏ   పని 
చెబితే అద్ చేసాతను. కేవలం  మాకుటుంబానికి 
స్రిపడ భోజనం పెటిటించండి   చ్లు- ఇకమీద 
నేనెపుపడూ   ఇలాంటి  పని  చేయనంట 
చేయను.  ననునే  నమమండి"  అనానేడత్ను. 

స్మధరుమడ  అత్నికే  వంటనే  పని 
కల్పంచ్డ. 

"అదేం  శిక్ష?!"  అనలేక  ఊరుకునానేడ 
యమధరమ రాజు. 

5 వ వాడ  రంగు రంగుల జులపాలతో , చలువ 
కళ్ళదదలతో,  కొత్త  త్రం  బటటిలు  ధరించి 
మరిసిపోత్ుననే  యువకుడ. 

అత్ను  చెపాపడ  "అంకుల!నా  పేరు  రాంకి. 

ఫ్ రిటస   బాగ్ కనిపిస్త  కోస్ుకొని తినానే,అంతే" 

అని. 

"మరి రెైత్ు స్ంగతి ఎటాలి,  రాంకి?" అడిగ్డ 
స్మధరుమడ. 

"నాకేంతెలుస్ు?  నేనేమీ  చెయయలేను.  నా 
దగగిర  డబుబాలుకూడా  ఏమీ  లేవు.  మీరెవవరూ 
ననునే ఏమీ చేయలేరు" అనానేడ రాంకీ. 

"చూడ నాయనా! మంచి పాయంటు, షరుటి, 
కళ్లిజోడ-  ఎంత్  బాగునానేవు!  ఇరవై   ఏళ్ళ 
యువకుడివి-  ఇలా  మాటాలిడరాదు.  ఏదఒక 
విధంగ్  రెైత్ుకు  నాయయంచేయాల్సందే" 

అనానేడ  స్మధరుమడ. 

"నేను  చిననేపపటినుండీ  ఏనాడూ   పనిచేసింద్ 
లేదు.  అస్లు  పని  చేయటం  అంటనే  నాకు 
అస్హయం.  క్వాలంట  వేరేవాళ్లిచేత్  పని 
చేయంచగలనేమ,  చూసాతను"  అనానేడ 
రాంకీ. 
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"స్రేలే నాయనా! ఏమైనా చదువుకునానేవా?" 

అడిగ్డ స్మధరుమడ. 

"లేదు!  పరితి   పరీక్షా  ఒతితడితో  కూడకొని 
ఉంటుంద్.  అందుకని  అవంట  ననాకు 
అస్సలు  ఇషటిం   లేదు"  అనానేడ  అత్ను 
చిరునవువ  నవువత్ూ. 

వంటనే  ఒకవయకితకి  చెవిలో  ఏద  చెపిప  బయటికి 
వళ్ళడ  స్మధరుమడ. 

మరుక్షణ్ం  ఇదదరు  ముస్ుగు  వీరులు  లోనికి 
వచిచు రాంకీని పెడరెకకలు విరిచి పటుటికునానేరు. 

గబగబా   అత్ని  కళ్ళకి  గంత్లు  కటాటిరు. 

గబగబా  అత్నినే   కుళ్ళ  బొడస్ూత  "ఒరేయ, 

మేం   ఇపుపడ   నీనుండి  ఐదు  లీటరలి  రకతం 
తీస్ుకుంటాంరా!  ఇంకొంచెం  స్పటికి  డాకటిరు 
గ్రు  రాగ్నే  నీ   కిడీనే  కూడా  తీయసాతంరా! 

సోమరి  పోత్ు  వధవా!"  అ  కుళ్లిబొడవ 
సాగ్రు. 

అపపటివరకూ  చిరునవువలు  చింద్ంచిన 
అత్ను   ఇపుపడ  వాళ్ళ  క్ళ్ుళ  పటుటికొని 
"అయాయ ! వదదయాయ! మీరు వేరే  ఏ పని చెబితే 

ఆ  పని  చేసాతను!  ననునే  కొటటికండి!" 

అనిఏడవటం మొదలు పెటాటిడ. 

వాళ్ుళ అత్నినే కొటటిటం ఆపి  "స్రే! అయతే  ఈ 
రోజంతా  గొడలికు   క్పలా  ఉండ"  అని  చెపిప 
వళ్ళరు. 
వాడ   రోజంతా  మరాయదగ్  త్లెత్తకుండా 
గొడలి  క్సి,  సాయంత్రం  ఇంటికి  తిరిగి 
వళ్ళడ. 

యమధరమరాజు అస్లు ఇవేం శిక్షలో  అరథం 
క్లేదు.  స్మధరుమడి  శిక్షలు  స్మానంగ్ 
ఎకకడనానేయ?  మొదటి  వాడిని  ఊరికే 
పంపించ్డ.రెండవ  వాడికి  చిననే  జరిమానా 
వేశాడ.  మూడవ  వానితోనేమ    ఊరికి 

47



కొత్తపల్లి కథల పుస్తకం-65

పనికొచేచు  పని  ఏదెైనా  చేయమని  చెపిప 
పంపించేశాడ. నాలుగవ వాడికి జీత్ంతో  పని 
కల్పంచ్డ. ఇక ఐదవ వాడిని చిదక బాద్ంచి, 

వాడి  చేత్   గొడలి  క్యంచి  పంపాడ!  మరి 
అందరు  చేసిన  త్పుప  పనీ   ఒకట  క  కద?! 

శిక్షలోలి ఇంత్ భేదం ఉంట ఎలాగ? 

అదే  అడిగితే  స్మధరుమడ  నవివ,చెపాపడ- 

"అయాయ!  నేరం  చేసిన  వాడికి    శిక్ష  అస్లు 
ఎందుకు  వయాయల్?  అత్నిలో  మారుప 
తేవటం కోస్ం. అటాలింటి   బాహయ చరయలు  తెచేచు 
మారుపలు   అందరిలోనూ   ఒకేలా  ఉండవు. 

వారి  వారి  వయకితతావలను  బటిటి   శిక్షలు  వారిమీద 
వేరు  వేరు  పరిభావాలను  చూపుత్ుంటాయ. 

క్వాలంట మీరే  స్వయంగ్ వాళ్లి ఇండలికు  వళ్ళ 
చూడండి.  మొదటి  వాడ  నా  మాటలకే 

బాధపడత్ూ  ఉంటాడ.  చివరివాడ  ఆ 
దెబబాలను  కూడా  లెకక  చేయకుండా 
ఉంటాడ.  పోయ  చూసి  రండి,  మీకే 
తెలుస్ుతంద్" అనానేడ. 

యమధరమరాజు  ఆ  ఐదుగురి   ఇండలికూవళ్లి 
చూశాడ.  నిజంగ్నే  అంతా  స్మధరుమడ 
చెపిపనటులిగ్నే   ఉంద్:  మొదటివాడ  ఇంక్ 
బాధ పడత్ూనే ఉనానేడ; చివరివాడ అంతా 
దులపరించుకొని పోయాడ!  

"స్మధరుమడ  చెపిపంద్  నిజం.  శిక్షలు 
వేయాల్సంద్ వయకుతలోలి   మారుప రావటం కోస్ం. 

అటాలి క్క వాళ్ుళ మరణించేలాగ్ చేస్త, అద్ కక్ష 
అవుత్ుంద్  త్పప,  శిక్ష  క్దు.  మనస్ుని  బటిటి 
శిక్ష  ఉండాల్-  అంతే"  అని  యముడ  కూడా 
నిటూటిరాచుడ. 
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ప ని మ ం త్ ు రా ల ు  
చెపిపన  మామమగ్రు  : పిడూరు  సీత్మమ                                                        స్హాయం:  రాధ మండవ 

చింత్పరితలో రంగయయ అనే ఒక షావుక్రు 
ఉండేవాడ.   ఆయనకు  ఏడగురు 
కొడకులు.   కొడకులు  పెదదవాళ్ళయాయక 
ఒకొకకరికీ  ఒకోక  వాయపారానినే  ఒపపజెపిప 
విశారింతిగ్  రోజులు  గడపుత్ునానేడ. 

మొదటి  ఆరుగురు  కొడకులకీ  పెళ్ళళ్ుళ 
అయపోయాయ.  ఇక   ఏడవ  వాడికి  కూడా 
పెళ్ళ  చేస్సి,  ఏడగురు  కొడకులూ-కోడళ్ళ 
చేత్ షషి టిపూరిత చేయంచుకోవాలని షావుక్రుకి 
కోరిక కల్గింద్.  వచేచు ఏడాద్కే ఆయనకి అరవై 
ఏళ్ుళ  నిండతాయ.  ఏడవ  కొడకిక  కూడా 
త్వరగ్  స్ంబంధాలు  తీస్ుకురమమని  పెళ్ళళ్ళ 
పేరయయని తొందర పెటటిసాగ్డ ఆయన.  

ఆ  ఊళ్ళనే  ఉండే  మరో  షావుక్రు 
తిరుమలయయకి   ఈ  స్ంగత్ంతా  తెల్సింద్ 
పేరయయ  దవరా.   తిరుమలయయకి 
ఒకకగ్నొకక కూత్ురు స్రోజ.  ఒకే కూత్ురు 
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క్వటంతో  ఆ పిలలిని అతి గ్రాబంగ్ పెంచ్డ 
రంగయయ.   దంతో  ఆ    పిలలికి  ఏ  పనీ  చేత్ 
క్కుండా  అయయంద్.  

రంగయయ కొడకిక గనక త్న బిడడను ఇస్త, ఆ 
అమామయ  ఉననే  ఊళ్ళనే,  కంటికెదురుగ్, 

కుదురుగ్  ఉంటుందనుకుననే  తిరుమలయయ 
పెళ్ళళ్ళ  పేరయయకి  బాగ్  డబుబా  ముటటిచెపిప, 
'ఏద  ఒక  రకంగ్  ఈ  స్ంబంధం 
కుదరాచుల్సందే' అని నొకిక చెపాపడ.  

పేరయయ   నేరుగ్  వచిచు  ఈ  స్ంబంధం  స్ంగతి 
రంగయయతో   పరిసాతవించ్డ.  వివరాలు 
వినగ్నే  రంగయయ  భారయ    "అయోయ!  ఆ  పిలలికి 
ఒకక  పని  కూడా  చేత్క్దుటండీ!"   అంద్. 

ఊళ్ళ  ఆవిడకి  తెలీని   స్మాచ్రం   నిజంగ్నే 
ఏమీ లేదు  మరి! 

"పని  చేత్క్కపోతే  ఏమిలే-  చిననేగ్ 
నేరుచుకుంటుంద్"   అనానేడ  రంగయయ, 
షషి టిపూరిత చేయంచుకోవాలనే తొందరలో.    

నెల తిరకుకండానే  ఏడ కొడకుకి  స్రోజనిచిచు 
పెళ్ళ  జరిపించి,  వంటనే  అత్తవారింటికి  కూడా 
తీస్ుకొచ్చురు.  అత్తగ్రింట్లి  స్రోజ ఒకక పనీ 
చేయదు. ఎవరెైనా ఏదెైనా  పని చెపిపనా, స్గం 
చేసి  స్గం  వద్లేస్ద్.  లేకపోతే  ఒకోకసారి 
తికమకగ్,  ఎంత్  గందరగోళ్ం  చేస్దంట 
ఆమ చేసిన పనిని స్వరించుకోవటం  ఇంక్ పెదద 
పని  అయేయద్.   ఎపుపడూ  రాణిలాగ్  బటటి 
నలకుకండా  గద్లో  కూరుచుని   ఉండే   స్రోజని 
చూస్త   మిగిల్న   తోడికోడళ్ులి   ఆరుగురికీ 
కడపు మంటగ్ ఉండేద్. 

షసిటిపూరిత  పండగ  దగగిర  పడతోంద్. 

ఆరుగురు  తోడికోడళ్ూళ  ఒక  చోట  చేరి, 

'వచిచున  చుటాటిలందరికీ  మనమే  ఎందుకు 
వడిడంచ్ల్?   అందరం  పనులు  వంత్ులు 
వేస్ుకుందం'   అనుకునానేరు.   అత్తగ్రి 
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దగగిరకు  చేరారు.   విషయానినే  మలలిగ్  ఆమ 
చెవిన  వేశారు.   అత్తగ్రు  స్రోజను  కూడా 
పిల్చ్రు-  
"ఆ!  ఇపుపడ చెపపండి.  ఎవరు ఏం  పనులు 
చేసాతరో"  అంద్ అత్తగ్రు. 

"నేను విస్తళ్ుళ వేసాత"  అంద్ పెదద కోడలు. 

"నేను అననేం వడిడసాత"  అంద్ రెండ ఆమ. 

"నేను  పిండివంటలు  వడిడసాత"  అంద్  మూడ 
ఆమ. 

ఈ  విధంగ్  మిగతా  ముగుగిరూ  'కూరా, 

పపూప. పచచుడీ' అని చెపాపరు.  
ఏడ ఆమకి ఏం చెపాపలో తెల్యలేదు.  

"విస్తళ్ుళ  తీస్యమనండి"   అంద్  పెదద 
తోడికోడలు. 

"స్రే!  నువువ  విస్తళ్ుళ  తీస్యమామ"   అంద్ 
అత్త. 
స్రోజ త్ల ఊపి త్న గద్లోకి వళ్ళంద్. 

షషి టిపూరిత  పండగ  రోజు  రానే  వచిచుంద్. 

బంధువులు అంతా వచ్చురు.  క్రయకరమాలనీనే 

ముగిశాయ.   అందరూ  భోజనాలకి 
కూరుచునానేరు.   పెదదమ  విస్తళ్ుళ  వేసింద్. 

రెండ  ఆమ  అననేం  వడిడంచింద్.   మిగతా 
నలుగురూ  వాళ్ుళ  వాళ్ుళ  ఒపుపకుననే 
పదరాధిలను  వడిడంచసాగ్రు.  

అందరూ  తిందమనుకునేలోపు  ఏడ  ఆమ 
వచిచుంద్.  విస్తళ్ళనీనే  ఉండచుటిటి 
తీస్యసాగింద్.   విస్తళ్ళముందు  కూరుచుననే 
బంధువులందరూ విస్ుతపోయారు.  కొందరు 
మొహమాటం  కొద్ద  లేచి  పోబోయారు. 

కొందరు   విస్తళ్ుళ  వనకిక  లాకొకని   గొడవ 
పెటుటికోసాగ్రు.

పనులు పంచుకుననే స్ంగతి భారయ దవరా 
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వివరంగ్  విననే  రంగయయ  పాపం  షషి టిపూరిత 
రోజున  త్ల  బాదుకునానేడ.  తోడికోడళ్ూళ, 
అతాత   ఏడపు  ముఖాలు  పెటాటిరు.  స్ంగతి 
తెలుస్ుకుననే బంధువులు  పకపక్ నవావరు.  

వియయంకుడ   తిరుమలయయ  చ్లా  బాధ 
పడాడడ.  బిడడ  స్రోజను  ఇంటికి 

పిలుచుకెళ్ళడ.  పనులనీనే  నేరుచుకునేంత్ 
వరకూ  అత్తవారింటికి  పంపించేద్ లేదని గటిటిగ్ 
చెపాపడ.   స్రోజ  కూడా  పరిసిథతిని  అరథం 
చేస్ుకుననేద్.   మనస్ుపెటిటి  పనులనీనే 
నేరుచుకుననేద్.   ఇపుపడ  చకకగ్  క్పురం 
చేస్ుకుంటుననేద్!
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మా య జిక !
టచర్: అలాలిఉద్దన్ అదుభత్ ద్పం నీ చేతికిస్త  ఏంచేసాతవు?

విదయరిథ: మీ పీరియడ్ లో  మాయమ ైపోతా...!

ఎ ని నే?!
డాకటిర్: త్లనొపాప ? అయతే రెండ మాత్రలు వేస్ుకో 
వంగళ్పప: రెండందుకండి,  ఒకటి చ్లు. నాకుననేద్ ఒకకట త్లక్య...!

అ పా ప రా వు !

శాయమల: మీ ఆయన ఇంత్  పెదద ఇలులి కటాటిడ. ఇంత్కీ ఏంచేసాతడ?

విమల: అపుపలు...!

ఎ క క డ?

బిచచుగ్డ: బాబాబాబు! ధరమం చేయండి !
స్ుబాబారావు: ఏమయాయ , నడిరోడడపైె  నిలుచొని  అడకోకవడానికి నీకు సిగుగిగ్లేదూ?

బిచచుగ్డ: పకకన నిలుచొని అడిగితే ఎవరూ చూడడం లేదు బాబూ...!

నవవండి!
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స్ ం గీ త్  ప క  క థ  
మూలం: శ్రి మహనందపప, విశారింత్ ఉపాధాయయులు, మదైుకూరు. 

మారుప చేరుపలు: కొత్తపల్లి 

మిథిలా  నగరపు  మహారాజు  నివసించే   రాజ 
మహలుని  ఆనుకొని  ఉననే  అడవిలో  ఓ   పక 
ఉండేద్- అద్ చ్లా శారివయంగ్ పాటలు పాడేద్. 

రాజమహలును  చూస్ందుకు  వచిచున 
యాతిరికులు  పక  పాడే  పాటలు  వినటంకోస్ం 
అడవిలోకి కూడా వళ్ుతండేవాళ్ుళ. 
అయతే  రాజుగ్రు  మటుకు  దనినే  ఎపుపడూ 
చూడలేదు.  అందరూ  దనినే  గురించి 
చెపుపకోగ్  విని  విని  ఒకసారి  ఆయనకు  దనినే 
చూడాలని  కోరిక  కల్గింద్.  రాజుగ్రు 
అనుకుంట  క్నిదేముననేద్?  భటులను 

పంపించ్డాయన- "పాటలు పాడే పకని వతికి 
పటుటికొని రండి!" అని. 

భటులు  అడవంతా  తిరిగ్రు.  చెటూటి  పుటాటి 
అంత్టా  గ్ల్ంచ్రు.  అడవిలో  తిరిగి  తిరిగి 
అలసిపోయారు.  కనబడిన  వాళ్లినలాలి 
అడిగ్రు.  చివరికొక  పాప  చెపిపంద్-  "నేను 
చూశాను  దనినే!"  అని.  "నా  పని 
ముగించుకొని  సాయంత్రం  ఇంటికి 
పోత్ునానేనా,  నిననే?!  అపుపడ 
కనిపించిందద్.  నావంట  వచిచుంద్  కూడా. 

మంచి  మంచి  పాటలు  పాడత్ూ  నా 
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అలస్టను పోగొటిటింద్" 

ఇలా  చెబుత్ూ   ఆ  పాప  పకలాగ్నే  చకకగ్ 
పాడింద్- "నా  బంగ్రు పక! మా రాజావారు 
నీ  తియయటి  పాట  వినాలని  కోరికగ్  ఉనానేరు. 

మరి  నువువ  వారి  కోరిక  తీరచురాద?!"  అని 
పాడింద్.  

పాప  పాట  వినగ్నే  ఎకకడినుండి  వచిచుంద 
మరి,  పాటలు  పాడే  పక  అకకడికి  వచేచుసింద్. 

"నా  పాటలు  విని  అడవిలోని  చెటులి, 
జంత్ువులు అనీనే త్ృపితగ్ ఉంటునానేయ కద, 

ఇపుపడ  రాజా  వారిని  కూడా  నా  పాటతో 
స్ంతోషపెడతాను"  అని  భటులతోపాటు 
రాజభవనానికి బయలుదేరింద్. 

మరునాడ రాజుగ్రి  కొలువులో   పక   స్ంగీత్ 
కచేరి  చేసింద్.   ఆ  గ్నానికి  స్భలో 
ఉననేవారంతా   పరవశించి  పోయారు. 

రాజుగ్రు  ఎంత్  ముగుధిలైెపోయారంట, 

ఆనందంతో  ఆయన  కళ్ళలో  నీరు  నిండింద్. 

"ఓయ   స్ంగీత్పు  పక!  నువువ  ఇకకడే  మాతో 
పాటు  ఉండిపో!  నీ  పాట  వింటూ  నేను 
రాజయపరిపాలనలోని  శరిమనంతా 

మరచిపోగలను.  మా  ఆసాథనంలో  ఉంటూ 
నువువ   పరిజలందరికీ  స్ంతోషం 
కల్గించినదనివౌతావు" అనానేరు. 

రాజుగ్రి కళ్లిలో కనిపించిన ఆదరానికి పక 
కరిగిపోయంద్.  "స్రే  మహారాజా!  మీ 
స్ంతోషం  కోస్ం  నేను  కొనానేళ్ుళ  ఇకకడే 
ఉంటాను" అననేద్. 

మరుస్టిరోజుకలాలి  రాజుగ్రు  పకకోస్ం 
బంగ్రు  పంజరానొనేకదనినే  త్యారు 
చేయంచ్రు.  ఏనాటిక్నాడ  దనికి  నచేచు 
పండలి,  క్యలు,  గింజలు  అనీనే 
తెచిచుపెటటిసాగ్రు.   దనినే  అపురూపంగ్ 
చూస్ుకోసాగ్రు. 
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రాజుగ్రు  ఆదరించే  స్రికి,  స్ంగీత్పు  పకకి 
మరింత్ పేరు వచిచుంద్.  దని  ఖాయతి  ఇపుపడ 
రాజయం  నలుమూలలకూ  విస్తరించింద్. 

పరితిరోజూ  రాజుగ్రు  దని  చేత్  పాటలు 
పాడించుకొని  వినేవాళ్ుళ.  దని    స్ంగీత్ంతో 
త్న    శరిమను    మరచిపోయేవాళ్ుళ. 
ఒకరోజున   ఆసాథనానికి   రెైత్ులు  కొందరు 
వచ్చురు.  స్ంగీత్పు పక  పాటను విని వాళ్ుళ 
అందరిలాగ్  "ఆహా!  ఓహ!"  అనలేదు. 
"బాగుంద్..  పరేలిదు"  అనానేరు.  ఆ  త్రావత్ 
త్మకు ఎదురవుత్ుననే కషాటిలను వివరించ్రు 
రాజుకు. 

అపుపడ   స్ంగీత్పు  పక    రాజుగ్రితోఅననేద్- 

"పరిభూ!  త్మరు  అనుజఞు  ఇస్త  నేను  వీరివంట 
వళ్లి, మన గ్రిమాలనీనే చుటిటి వసాతను. పరిజల కషటి 
స్ుఖాలతో  నిమిత్తం  లేని  స్ంగీత్ం  స్ంగీత్ం 
క్దు  కద!  వారి  జీవితాలను 
గమనించిరావటం  వలలి  నా  స్ంగీత్ం  మరింత్ 
స్ుస్ంపననేం  అవుత్ుందని నా నమమకం" అని. 

రాజుగ్రు  అనుమతించ్రు.  పక   దేశ 
స్ంచ్రం  మొదలు  పెటిటింద్.  దేశంలోని 

శరిమజీవుల జీవితాలను నేరుగ్  గమనించింద్. 

పరిజల  జీవితాలకు,  పరిభువుల  జీవితాలకు 
అస్లు  పొంత్న  లేదు.  పరిజల  కషాటిలు  వేరు; 

పరిభువుల  కషాటిలు  వేరు.  పరిజల  బరత్ుకులను 
చూస్ుతననే   పక  క్ల  గమనానినే 
మరచిపోయంద్.  వనకిక  వళ్ళలననే   స్ంగతే 
గురుత రాలేదు దనికి. 

అయతే  అకకడ, రాజుగ్రు   స్ంగీత్పు పక 
కోస్ం  కలవరించటం  మొదలుపెటాటిరు. 

దనిపైె  బెంగతో  ఆయన  ఆరోగయం 
కణించసాగింద్.  కరమంగ్  ఆయన  మంచం 
పటాటిరు.  ఆయన పరివారం అంతా  ఆందళ్న 
చెందసాగింద్. 
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గ్రిమాలోలి  తిరుగుత్ుననే పకకి  ఆ స్ంగతి తెల్స్ 
స్రికి  చ్లా  స్మయం  పటిటింద్.  వారత  అంద్న 
మరుక్షణ్ం  అద్  బయలుదేరి  వచిచుంద్ 
రాజుగ్రి  దగగిరికి.   మంచం  మీద  ఉననే 
రాజుగ్రు  దనినే  చూసి   చిరునవువ  నవావరు. 

ఆయన  పరికకనే  చేరిన  పక    పాట  మొదలు 
పెటిటింద్.  విషాదనీనే,  ఆశనూ  పరితిఫల్ంచే  ఆ 
పాటని  అద్  ఎంత్  అదుభత్ంగ్   పాడిందంట, 

దనినే  విననేవాళ్లింతా  పరవశించి  పోయారు. 

మరునాటికలాలి   రాజుగ్రి  ఆరోగయం 
కుదురుకుననేద్. 

ఆయన  అనానేరు  పకతో-  "ఓ  స్ంగీత్పక!  నీ 
గ్నం  అలౌకికం!  నీ  పాట  అదుభత్ం. 

మధురమైన  నీ  గ్నం  నుండి  ననునే   ఇక 
ఏనాటికీ   దూరం  చెయయనని  మాట  ఇవువ" 

అని. 

పక ఏమీ మాటాలిడలేదు. 

"నీ పాటలో ఇపుపడ  ఇద్వరకటికంట ఎకుకవ 
భావం   వినవస్ుతననేద్.  మిత్రమా,  ఇంత్కూ   నీ 
గ్నానికి  ఇంత్ బలం ఎకకడినుండి వచిచుంద ! 
ఏ  బరహమ  నీ  పాటకు  ఇంత్  జీవానినేస్ుతనానేడ! 

నువేవ  చెపాపల్,  ఊరికే  ఉంట  కుదరదు" 

అనానేరు రాజుగ్రు. 

పక అననేద్- "పరిభూ! మీ దగగిరనుండి వళ్ళక 
సాధారణ్  పౌరులను  చ్లామంద్ని  కల్శాను. 

పరిజల  జీవితాలను  దగగిరగ్  చూడగలాగిను.  నా 
స్ంగీత్ంలోకి  అలా  జీవం   పరివేశించింద్. 

అంత్కు  ముందు  నేను  పాడిన  పాట 
అందమైనదే-  క్నీ  దనిలో   పారిణ్ం  లేదు. 

పరిజల  జీవితాలకు  దూరమనై  స్ంగీత్ం 
నిజంగ్నే  స్ంగీత్ం  క్దు  అని  నాకు 
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అరథమైంద్.  ఇపుపడ  మీరు   ఆజాఞుపించినటులి 
నేను  మీదగగిరే   ఉండిపోతానేమ;  క్నీ  క్లం 
గడిచేకొద్ద  నా  స్ంగీత్ంలో  జీవం 
త్గిగిపోత్ుందేమ   అని,  స్ంకోచిస్ుతనానేను" 

అని. 

రాజుగ్రు  స్వత్హాగ్  మంచివాడ.  పక 
మాటలలోని  అరథం   ఆయనినే 
ఆలోచింపజేసింద్.  కొంత్స్పు  మౌనంగ్ 
ఉండి, ఆయన ఒక నిశచుయానికి వచ్చురు. ఆ 
త్రావత్   అనానేరు  చిరునవువ  నవువత్ూ- 

"మరెైతే   నువువ   మళీళ   రాజయ  స్ంచ్రానికి 
పోవచుచు.  క్నీ  కనీస్ం  నెలకొకసారి   నాకు 

కనబడాల్.  ఆనెలరోజులోలినూ  నువువ 
నేరుచుకుననే  పాటలు  నాకూ  నేరాపల్.  నా 
పాలనకూడా  స్జీవం   క్వాల్గ్,  మరి?!" 

అని. 

పక   స్ంతోషంగ్  త్లూపింద్.  అటుపైెన  అద్ 
పరితినెలా  తిరిగివచిచు   రాజుగ్రికి    ఒక  కొరిత్త 
పాటను  నేరిపంద్.  పరితి  పాటలోనూ  త్ను 
చూసిన   పరిజల  జీవితాలను 
పరితిబింబింపజేసిందద్.   ఆ  స్ంగీత్ం  వలలి 
రాజుగ్రి   పాలన  నిజంగ్నే  మానవీయం 
అయయంద్! 
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ఒకపుపడ మన దేశంలో గరింధాలయాల వయవస్థ చ్లా బాగుండేద్.  పరితి బడిలోనూ ఒక 
గరింధాలయం ఉండేద్, దనిలో పుస్తక్లు ఉండేవి! ఆ పుస్తక్లను  చదువుకునేందుకు 
పరితేయకించి వారానికి రెండ త్రగత్ులు కూడా ఉండేవి.  పుస్తక్లను పిలలిలు ఇంటికి కూడా 
తీస్ుకెళ్ళ, చద్వి, వనకిక తెచిచు ఇచేచు వీలుండేద్!  మనందరం త్లచుకుంట  అలా  
చేయటం   ఇపుపడూ  ఏమంత్ కషటిం క్దు....  త్లచుకుందమా, మరి?!

*  మన  ఇళ్లిలోని పుస్తక్లను  గరింధాలయాలకు ఇదదం!  *  గరింధాలయాలకు  బీరువాలు, 

పుస్తక్లు  కొని పెడదం!  *  గరింధాలయాలకు  స్మయానినే  కేటాయదదం!
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గి యో రి గియో  గ ూ రిం! 
నిరవహణ్: సౌమయ, పుస్తకం డాట  నెట 

ఈమధయక్లంలో  ఇంటరెనేట  పుణ్యమా  అని  ఎందరో  యువ 
రచయత్ల గురించి తెలుసోతంద్.  వాళ్ళంతా ఒక పకక త్మ చదువులు 
కొనసాగిస్ూతనే  తీరికవేళ్లోలి  గొపప  గొపప  రచనలు  చేస్స్ుతనానేరు!  మరి 
కొత్తపల్లి  పతిరికలో  రాస్  బాల  రచయత్లకు,  కొత్తపల్లి  కథలు  చద్వే 
పాఠకులకూ కూడా వాళ్ళ గ్థలు పోరితాసహకరంగ్ అనిపిసాతయని తోచింద్.  అలాంటి ఒక యువ 
రచయత్ గురించే ఈవాయస్ం. 

ఈ  రచయత్  పేరు  'గియోరిగియో  గూరిం'!  పేరు  చూస్త  ఎవరో  విదేశ్యుడిలా  ఉంద్  కద?  క్నీ 
క్దు.  ఇరవై ఏళ్ళ ఈ ఇంజనీరింగ స్ూటిడంట అస్లు పేరు జా రి జ మ న వ ళ్ న్ . కోయంబత్ూతరులో 
ఇంజనీరింగ  విదయరిథ.  స్వస్థలమేమ   కేరళ్లోని కొచిచు నగరం.  ఇత్నికి చిననేపపటి నుండి  పాశాచుత్య 
పురాణ్  గ్థలపైె  ఆస్కిత  ఉండేదట. 'పురాణ్  పాత్రలతో  సాంకేతికత్ని  జోడించి  ఒక  కథ  అల్లితే  ఎలా 
ఉంటుంద్?'  అనుకునానేడట.  తీరిక  వేళ్లోలి  స్రదగ్  ఒక  నవల  రాయడం  మొదలుపెటాటిడట; 

చూడగ్ ఆ కథ బలే ఉందనిపించింద్.  వంటనే దనినే ఒక వబెసైటు దవరా పరిచురించ్డ. అపుపడే 
అంత్రాజతీయంగ్ దనినే మారెకట చేయాలనుకుని, ఆ కలంపేరును వాడకునానేడ! 

అత్ను రాసిన ఆ  నవల పేరు 'Soldier of Ares'  

"ట్రిజన్ వార్" అనేద్ పాత్క్లపు  ఓ గొపప ఆంగలి గరింథం.  ఆ ట్రిజన్ వార్ కి కొనసాగింపుగ్ రాసిన 
క్లపనిక  నవలట  ఇద్!  హమర్  లాంటి  పరిసిదధి  ఆంగలి  రచయత్  రాసిన  గరింథానికి  ఇరవై  ఏళ్ళ 
అబాబాయ కొనసాగింపు రాయడం అంట అస్లు సామానయ విషయం క్దు.  ఈ కథ రాయడానికి 
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జారిజకి   ఒక స్ంవత్సరం  పటిటిందట.  ఈ  కథను  అలలిడానికి  తాను చ్లా  కషటిపడాడననీ,  విపరీత్ంగ్ 
పుస్తక్లు చద్వాననీ చెబుతాడ జారిజ. 
అలాగే,  ఒక  పకక  క్లిస్ులకి  వళ్ూత,  ఒక  పకక  సాయంతారిలు  నవల  రాయడం  కూడా  అంత్ 
స్ులభమైన  పనేమీ  క్దు.  ఈ  విషయంలో  అత్ను  పడడ  శరిమకి  త్గగి  ఫల్త్మే  దకికంద్.  పుస్తకం 
అంత్రాజతీయంగ్  విడదలైెంద్.  త్ల్లిదండరిలు,  క్లేజీ  యాజమానయం  -  అందరూ  జారిజని 
గురించి స్ంతోషం వయకతపరచ్రు. ఇటవలే "ద్ హిందూ" పతిరికలో జారిజ గురించి ఒక వాయస్ం కూడా 
వచిచుంద్. 

మూడ  నవలల  సిరీస్  రాయాలనుకుంటునానేడ  జారిజ.  వీలైెతే  త్న  చదువు  పూరెతైన  త్రువాత్ 
'రచనా  వాయస్ంగం  కొనసాగించ్ల్'  అనికూడా   అనుకుంటునానేడట.  మన  చుటూటి  జరిగే 
విషయాల  గురించి,  భారతీయ  పురాణాలలోని  పాత్రల  గురించి,  రోజూ  నేరుచుకుంటుననే  కొత్త 
విషయాల  గురించి  -  మీరూ  కొత్త   కొత్త   కథలెననే   రాయచుచు.  మీ  స్ృజనాత్మకత్కు  పదును 
పెటటిండి, మరి !
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కొత్తపల్లి కథల పుస్తక్లోలిని కథలనినేటికీ   కిరియేటివ క్మన్స వారి షేర్ అలైెక“ -నాన్ కమరిషాయల 
లైెసనుస వరితస్ుతంద్” . అంట దనరథం, వాయపారం క్కుండా మరేదెనైా  పనికోస్మైనంత్వరకూ 
ఎవరెైనా స్రే-  వీటిని చకకగ్ ఉపయోగించుకోవచుచు, పంచుకోవచుచు, చెపుపకోవచుచు, 

చదువుకోవచుచు, చద్వించవచుచు,  మారేచుస్ుకోవచుచు, అనువద్ంచుకోవచుచు, క్వాలంట 
ముద్రించుకోవచుచు!  కేవలం ఆయా రచయత్లకో, కొత్తపల్లికో  'సౌజనయం' వయకతం చేస్త  చ్లు.   

మన పారిచీన క్వాయలు, రచనలు అనీనే ఈ స్ూఫూరితతో చేసినవే కద. అందుకని మీరు చేస్ ఇత్ర 
రచనలనినేటికీ కూడా ఇలాంటి లైెసనుసనే ఇవవండి.   హకుకలగురించి భయపడకండి!

పూరిత వివరాలకోస్ం స్ందరిశంచండి: http://creativecommons.org/

http://creativecommons.org/
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జో కు ల  పె ట్ టి
నిరవహణ్: శ్రి వివియస్ మూరిత, చొద్మళ్లి, పశిచుమ గోదవరి జిలాలి

జా ఞున ం!

రాము: ఒరే, మనం ఇవాళ్ళ  ఉపవాస్ం చేసోతంద్ ఏ దేవుడికోస్ం రా?

సోము: ఇవాళ్లి  మనం చేస్ుతననేదనినే  ఉపవాస్ం అనరురా, నిరాహార ద్క్ష అంటారు! 
తె ల్ వి  ఎ కు క వ ైం ద్ !

టచరు:  రామూ! సపల్లింగులు స్రి చూస్ుకోమంట  వినవేమిరా?

నినునే గోలిబల వారిమంగ అని రాయమంట  గోలిబల వారినేంగ అని రాశావు!

అతితెల్వి రాము: రెండూ ఒకటలెండి సార్! గోలిబల వారిమంగు మనందరికీ వారినేంగేగ్?

వా స్ ు త ప క్షు ల ు!

వాస్ుత సిదధింతి: ఏమేవ! మనం ఈ కొరిత్త ఇంటికి మారినపపటినుండీ నీ వంట ఇటాలి ఉంట్ందేంట, 

మరీ ఇంత్ చపపగ్నా?

వాస్ుతగ్రి భారయ: మరి  వంటింటి వాస్ుత స్రిగ్లేదంట వినిపించుకోనే లేదు గదండీ!

అ చ ు చు  త్ పు ప!

రెడిడ: ఒరేయ! మా హటలుకు ఎందుకన, ఎవరూ రావటలిదురా!

స్నేహిత్ుడ:  కూలడిరింక  దుక్ణాల  బాయనరులి  రాస్  ఆరిటిస్ుటితో  హటలు  బాయనర్  రాయంచదదంట 
వినానేవా?
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రెడిడ:  ఇపుపడేమైంద్రా?

స్నేహిత్ుడ:  బోరుడ  మీద  ఏం  రాశాడ  చూడ  "ఇచచుట  చలలిటి  క్ఫీ,  చలలిటి  ట  లభించును!"- 

ఇంకెవరు వసాతరు మీ హటలుకు?!

ఎ వ ర ు  క ద ు ల ు తా ర ు ?

టచరు: రామూ  నువువ  పుస్తక్లు చదువుతావు, టవీ చూసాతవు. మరి 
పుస్తక్నికి, టవీకీ తేడా ఏంట్ చెపుప, చూదదం?!

రాము  (కొంచెం   ఆలోచించి):  పుస్తకం  మన  దగగిరికి  వస్ుతంద్  టచర్,  మరెతైే  మనం  టివి  దగగిరికి 
వళ్తం!

అ తా య శ!

స్ుబాబారావు:  ఒరే అపాపరావ్! నీద్ మరీ  అతాయశరా!

అపాపరావు: ఇపుపడేమైంద్రా?!

స్ుబాబారావు: టికెటులి కొనకుండానే లాటరీ రావాలని ఆశపడత్ునానేవు కదరా!!

బె ద్ రి ం పు!

కూలడిరింక దుక్ణ్ం ఓనర్: రంగ్! నినునే డిసిమస్ చేస్ుతనానేను. రేపటినుండి పనిలోకి రాకు!

రంగ:  ఆలోచించుకోండి  సార్!  త్రావత్  'ముందు  చెపపలేదు'  అనకూడదు.  రేపు  పొదుదటికలాలి 
మన దుక్ణ్ం ఎదురుగ్  చల్వేందరం పెడతాను మరి!

ద మ  తె ల్ వి!

సోము: ఎవరి చెంపమీద వాళ్ుళ ఎపుపడ కొటుటికుంటారు టచర్?
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టచరు: తెలీదురా, అంత్ తెల్వి త్కుకవ వాళ్ుళ ఎవరూ ఉండరనుకుంటాను ఈ పరిపంచంలో.

సోము:  మరి   నిననే  మీ  చెంపను  దమ  కుడత్ుననేపుపడ-  మీ  చెంపను  మీరే  కొటుటికునానేరు  కద 
టచర్?

అ ధిభౌతి క ం!

మిత్ురిడ:  మీ పిలలివాడికి  అక్షరాభాయస్ం రోజున ఏద కొత్తగ్ రాయంచ్వటనే? ఏమని?

భౌతికరావు: కోటి విదయలు కూటి కొరకే అని రాయంచ్. 

ఎ వ రి త్ పు ప?!

త్ండిరి:  ఒరేయ చినానే, ఎపుపడూ సల ఫోన్ తోట ఆడత్ుంటావందుకురా?

చినానే:  మరి నేను పుటిటినపుపడ నాకోస్ం నువువ సల ఫోనే కద నానానే, తెచిచుంద్?!

చి న నే  మా ర ు ప!

జరనేల్స్ుటి:  ట్నినేస్ పేలియర్ గ్రూ, మీరు ఎకకడికి వళ్దమనుకొని ఎకకడికి చేరుకునానేరు?

ట్నినేస్  పేలియర్:   నేను  రాకెటుటి  మీద   అంగ్రకుడి  దగగిరికి  వళ్ళలనుకునానే,  క్నీ  ఇపుపడ 
రాకెటుటితో  ట్నినేస్ ఆడత్ునానే!
శ ు భ రత్!

టచర్: రామూ! పరీక్ష పేపరోలి జవాబులు రాయకుండా తెలలి క్గిత్ం ఇచ్చువందుకు?

రాము: శుభరత్కు పద్ మారుకలు వేసాతనని మీరే కద టచర్, అనానేరు?
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నే సా తల ు  
ఈ  చకకని పాట  కొత్తపల్లిలో 2008 జులైెలోనే వచిచుంద్.  (  http://kottapalli.in/2008/07/నేసాతలు   )
అయనా ద్నినే గురుత చేసి మంచి పని చేసింద్ కద, స్నేహిత్...?  

స్కరణ్: స్నేహిత్, నాలుగవ త్రగతి, విక్స్ విదయవనం, పోరంకి, కృషాణుజిలాలి 

మంచి మారగిం చూపేవారు 
కషాటిలోలి క్పాడేవారు 
పేరిమతో ననునే పిల్చేవారు 
నేసాతలు! నా నేసాతలు!! 

ఆట పాటలలో అలగనివారు 
కమమని కబురులి చెపేపవారు 
కలక్లం కల్స్ుండేవారు 
నేసాతలు!నా నేసాతలు!! 

హచుచు త్గుగిలు ఎంచనివారు 
స్మతా మమతా పంచేవారు 
సౌజనాయనినే  పెంచేవారు 
ఎలలివేళ్లా క్చేవారు 
నేసాతలు! నా నేసాతలు!! 
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కు స్ ు మా  కు స్ ు మా  
చిటిటిపాట 
పాడిన చినానేరి: యన్ పూజిత్, ఐదేళ్ుళ. 

కుస్ుమా కుస్ుమా 
ఎండలో కూరుచునానేవ ?!

లెయ లెయ పాపా 
కంటినీళ్ుళ త్ుడచుకో  
ఎవరు క్వాలోకోరుకో    ।
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మీకు ఈ పుస్తకం నచిచుంద?  మరెైతే  ద్నినే వృధా పోనివవకండి.  మీదగగిరుననే  
పుస్తక్లను  మీ   స్నేహిత్ులతో  త్పపకుండా  పంచుకోండి.  'పుస్తక్లు 
పంచుకోవటం'  బలే    బాగుంటుంద్!   దనివలలి  అందరికీ    లాభమే     మరి!



మంచి పుస్తకం  :  
గ ల్ వ ర  యా త్ రల్ ు

మూల్ం: జోనాథన్ సివాఫ్టి     అనువాదం:ముస్ునూరు శివరమకృష్ణారవు
క్రర  డాకటిరు  గల్వరక్   స్ంప్దన  స్రిగా  లేదు.  ఓడలోలి  డాకటిరుగా  వెళ్త  డబ్ుబల్ు  బగా  వస్తయని  తెల్సింద్. 

అయతే ఆ రోజులోలి  ఓడ పరయాణాల్ు పరమాదమే, మరి.  అయనా త్పపదు- మొదట్ యాత్ర మొదల్యంద్. 

అనుక్ననట్లి  త్ుప్నులో ఇరుక్కననద్ పడవ. ఓ రతిని కొటుటికొని ముకకల్ు ముకకలైపోయంద్.  వేరే ఎవరికీ 
తెలీని  ఓ అదుభుత్ దీవాపం చేరుక్నానడు గల్వర. అకకడ ఉననద్  మిరపకాయంత్ మనుష్ుల్ు.. ల్లీలిపుటులి!
గల్వర-ల్లీలిపుటలి  కథని  ఇపపట్కే  చాల  మంద్,  చాల  రకాల్ుగా  చప్పశారు.  అవన్న  చద్వేసిన  పెదద  పిల్లిల్క్, 

“గల్వర స్హస్యాత్రల్ు అన్న చదువుద్ం", “అస్ల్ు జోనాధన్ సివాఫ్టి రసిన కథ ఎల ఉంద్?” అనిపించక 
మానదు.  అటలింటపుపడు నచుచత్ుంద్ వాళ్ళళుక్, ఈ పుస్తకం.

మొదట్స్రి చద్వేందుక్ ఇద్ ఏమంత్ స్రళ్ళంగా లేదుగాన్, గల్వర యాత్రల్న అనినట్న్ ఒక దగగర  చదవటం, 

మూలనిక్ దగగరగా ఉనన అనువాద్నిన చదవటం బగుంద్.

స్హస్ల్ను,  అదుభుతాల్ను,  ఉత్కంఠను   ఇష్టిపడే    పెదద   పిల్లిల్క్ 
ఇదొక మంచి మేత్! చాల రోజుల్ ప్టు ఆపి ఆపి  చదువుక్ంట్ బ్లే 
ఉంటుంద్!

పీకాక వారి పరచురణ. మంచి కాగిత్ం, చకకని ముదరణ. 

కాన్  బొమమాల్ు లేకపోవటం   మాత్రం పిల్లిల్క్   పెదద వెల్తే.

నిజంగా చదవాల్సన  కాలిసిక ఇద్!

గల్వర యాత్రల్ు
పీకాక కాలిసికస,

ప్జీల్ు 164,  

వెల్: 75రూ.

వవరల్క్:

9849940791

పిల్లిలోలి స్ృజనాత్మాకత్ స్హజం.  కథల్ు, ఆటల్ు, ప్టల్ు, బొమమాల్ు ద్నిక్ ఊతానినస్తయ.  మాత్ృభాష్లో 
ఇష్టింగా చదవటం, తేల్కగా రయటం వస్త అటుపెైన అనిన శాస్తరాల్ూ స్ుల్భంగా వంటపటుటితాయ-నిజం! 

అందుకని మీ పిల్లిలోలి ఉనన కాల్పనిక శక్తక్ పదును పెటటిండి.  వాళ్ళలిను కథల్ు రస్ందుక్, ప్టల్ు ప్డేందుక్, 

బొమమాల్ు వేస్ందుక్ పోరత్సహించండి.  వాళ్ళళు రచనల్న మాక్ పంపండి.  కావాల్నిపిస్త మీరే ఇలంట్ 
పతిరకనొకద్నిన మొదల్ు పెటటిండి- ఎలగనైా స్రే- పిల్లిల్ు పెదదవాళ్ళలియేయలోగా వాళ్ళుళు చాల చాల తెల్ుగు కథల్న 
చద్వేల, రస్ల చేయండి.   మీ పిల్లిల్క్ ఈ పతిరకలోని కథల్ు నచుచతాయన మా నమమాకం- వీట్ని 
వీలైనంత్ మంద్తో పంచుకండి.  మీరు రసిన పిల్లిల్ కథల్ు ఏమైనా ఉంట్ పనిగటుటిక్నైనా స్రే, మాక్ 
పంపండి.  వీల్ు చేస్ుకొని పరచురిస్తం.



ని ల క డ  
"మా వాడికి బొత్తిగా నిలకడ లేదండ" చెప్పాడు సుబ్బారావ. 

"అంటే ఎప్పాడూ  ఎగురుతూ ఉంటాడ?" అడిగాను. 
"అవనండ, కాలు ఒక చోట నిలవదు". 
"మరి నోరు?" అడిగా. 

"అయ్య! ఆ  నోటి గురించి ఏం చెప్పాల? బడ బడ వాగుతూనే ఉంటుందెప్పాడూ" అన్నాడు. 

"ఓహ! మరైతే  ఆకల  బ్గానే  ఉండి  ఉంటుంద" అన్నా. 
"అమ్మ! మామూలు ఆకల కాదు. ఎప్పాడూ ఏదో ఒకటి కరకరా నములూతినే ఉంటాడు". 

"మరి ఆటలు?" 

"ఒకటే  ఆడతాడు!  ఒకసారి  దాగుడు  మూతలు,  ఒకసారి  గోలీలు,  ఒకసారి  కోత్కొమమచిచ,  ఓసారి  ఇంకేదో, 

ఓసారి ఇంకేదో.  ఆడుతూ ఉండమంటే రోజంతా ఆడతాడు" అన్నాడు సుబ్బారావ. 

"ఏమైన్ వసుతివలు తయారు చేసాతిడ? రిపేరులు వగైరాలు?" 

"బ్గా కనుక్కున్నారు సార! ఎప్పాడూ ఏదో ఒకటి రిపేరు చేసూతినే ఉంటాడు.  కొతతిగా రోబ్ట్ బొమమ కొనిపెడితే 
రాత్రికల్లు దానినా విరిచి ముకకులు చేసిపెటాటాడు- లోపల వెలగే బలుబా ఎల్ వెలుగుతుందో చూడలట!" 

"మరి మీ బండి స్పాకరలునీ వదలపెటిటా ఉండడు!" అన్నాను నేను. 
"నిజంగానే  వదలేలుదు  మాసాటారూ!  దానోలు  ఎకకుడో  ఓ  మంచి  అయసాకుంతం  ఉంటుందట.  దానినా  ఇసకలో  దొరిలుస్తి 
చాల్  ఇనప  రజను  వసుతిందట.   ఇనప  రజనును  అటటామీద  పోసి,  కిరింద  అయసాకుంతానినా  కదలస్తి  చాలట- 

మహాభారత యుదధం కళ్ళముందు కనబడుతుందట!" 

"ఓహ, మీవాడికి మహాభారత యుదధం కూడ తెలుసా?" అడిగాను నేను ముచచట పడుతూ. 

"అయ్య,  వాడికి  ఉననాంత  కథల  పిచిచ  మాక్  కూడ  ఉండదండ.  ఎప్పాడూ  'కథలు-కథలు'  అని  వేధించుక్ 
త్ంటాడు.  అపపాటికీ వాళ్ళ అవవ  ఏవేవో కథలు చెబుతూనే ఉంటుంద.  మీక్ వాడి గురించి అనీనా తెలసినటేలు ఉంద- 

మా వాడికి కొంచెం మంచి బుదుధలు ఎల్ వసాతియ్ చెపపాండి కాసతి! ఏమైన్ ధ్యనం నేరిపాంచమంటారా?" 

"వాడికేముందగానీ, ముందు మీకో మాట చెబుతాను-" అన్నాను. 
"చెపపాండి" 

"ఏం లేదు, మీవాడిని గురించి చింత పడటం మానెయయండి.  వాడు చాల్ చకకుగా ఎదుగుతున్నాడు- ఇప్పాడే 
ఏమాతరం నిలకడ తెపిపాంచకండి వాడికి.  ఇంకొంతకాలం ఇటాలుగే సంతోషంగా ఉండనివవండి, పర్లుదు!"
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